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eΎI εοφύιφ r ιiJεΡΟdιaκιJvφ τφ [}(avιJoKaJv8llf;t
άνδρί έναρέτψ καί της Άγιορειτικης Μούσης έΕάρχψ,
έπί τΩ 200ετηρίδι

(1772-1972)

της ύπ' αύτοϋ συγγραφης

τοϋ πρώτου περί «συνεχοϋς θείας Μεταλήψεως» έργου,
τό παρόν πόνημα ταπεινως άφιερω.

Θ. Μ. Α.

ΠΕΡΙ ΤΗΣΣΥΝΕΧΟΥΣ 'θΕIΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ*

'ΠερΙ τοί) όεΤν τσ!;ς π~σ'τo~ς συχνως' τ'ων ~εΙων' χoινω~έΤν μυσΤΎjpιων,

καlτcρoς τους όια όή-ο.εν εύλά()~ια'ν Ίχ,:cοστρ~φομ.~νοuς εν τη ιBelq. συν&ξει τ~ν
τ(7)ν μυστ~ρΙων MετάλΎJψιν.
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Προοίμιον τοις: εν~ευξoμέ~o~'ς.
« ~H.

των πιστων ΈκκλΎjσΙα; a') φιλαναγνωστα" οίκος εστΙ θεοσ ζων
τσς (ι) , επoικoόoμOυμένΎj επι τφ ιΒεμελtφ τφν Άτςοστόλων καΙ Προφητων (2)
'-9εμέλιος όε αυτής καΙ λΙιΒος ακρογωvιαΤΟζ 'Ι ΎJcrOUC; ό Χριστος (S) ό ό' αυτος
καΙ οΙκοόόμος (4).
"
Συνεργους ,όε της οtκοόομijς εχει προηγουμένωςμεν -καΙ εν τφκόινφ

ουςειΒετο εν τ'Ω 'ExxAYjatq. Άποστόλους, Πρoφ~τας, Ευά.γγελιστάς; Ποψ.έ

, Δ ιοασκα
~
'λ
('5) . ε:πομενως
~
Ι
Ι
ους
οε και αναμερος, και ενα εκαστον των
~~στων (6), όους καΙ γαρ των έν αύτφ οtκοόομοuμtνων πιστων, 6) μεν τοΟτσ:,
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νας και

",

-

'rl

r1



~) όε εκεΤνσ το χάρισμα κατα το μέτρον καΙ τ~ν αναλογίαν τής πΙστεως

')l.at
,

(7) :,
1."
1."
- 1." r'
~
,
"'1.'1'
τφΟέ ουσ, τφ οε εν, εκαστφ καταΤYjν ιοιαν
,
\. -, ,'" ' 't: .G ( 9 )
""
, .
κενσν τηγ χαριν oε~ασναι _, μYjοεκατορuττειν~

Ι
ι
'λ
αυ τφ μεν, πεντε τα αντα'
';'

-

Ι.' ,
( 8)
ουναμιν

κε

"

λ'
ευει μη εις

αλλ~ εκαστον εν ~ έκλ~-9Ύ) τάξει (10)πραγματευεσιΒαι το τρσ Κυρίου αργυ
ριον, ()άλλοντας αύτο τσΤς τραπεζΙταις ακαπ~λευτόν τε καΙ lJ.όολον (11) καΙ
απλως, ώς παραόέόoται,-CΙ 2 ).

.

_

TotyιxpoUV καΙ ~!J-ei'c; του Σώματος rt;ijc; τοί) Χριστσί) εκκλYjσίας, εΙ καΙ
τ:ολλοστόν, αλλ' σδν μέλος τυγχάνοντες (13),' avcfyxYjV εσχΟ!J-εν συνεισενεγ-'
κεCν τφ πλησΙον εΙς οlκοόΟ!J-~ν ~μέτερoν !J-EV ούόέν- τί γαρ εχει τις -ημων δ
, "λ Β ( 1~)
~
,
Ι.' ι
'"(
~
,
- Χ
-'Ε
λ
ι
~
,
,
,υκ ε αοεν
\ ; UΠΟ!J-νYjσιν
οε τινα, ων Yj μεν του
ριστου
κκ rισια υπ IX'J
τε του Κυρίου κα1 των ιΒεοΚYjρQκων 'Αποστόλων καΙ των πνεU!J-ατοφόρων
Πατέρων παραλα()οuσα, τοCς ΙόΙοις τέκνοις σωτηρt,ωόέστατα εκλΎJρoνόμΎJσεν,
Ύι όε των πολλων πρόλΎJψις ουχ Ξπως ~λόγTισεν, ~ττσν γαρ αν ~ν το όεινόν,

'tGG

ΠριJΚEΙΤα.ι περΙ των προλιεγ()μένω'ν τοσ πρώτ'ου συγγρα.ψέντος Π'ερΙ <1υΥ,εχοσς
θεΙα.ς Μετα.λ"ήψεως εργου (1772), όπό Ν-εοψότου τοσ Κα.υσοκα.λυ6Ιτου κα.Ι ε~σέτ,
ιΧνεκΟάτου. ''Ορα. σχιετικώς itια.Ι τ~ έν ti'j σ'Yjlμ. 35 ιXναφΘρόlμιενa.

(*)

1) Α' Τι.ιμ. γ' 15., Α' ΚΟΡΙΥθ. γ' 16. 2) ΈΨξσ,. 6' 20. 3) Α' Κορινθ. γΙ
:κα.Ι ι' 14, Μα.τθ. ιστ' 18, Α' Πετρ. ο' 6. 4) Μα.τθ. ιστ' 18, Πρα.ξ. ι.ε'
Πα.ρ,οιιμ. θ' 1. 5) Α' Εο?ινΗ. γ' 9 κσλ ιΌ' 28, Έφεσ. 8' 11, ΙΙρα.ξ. κ' -38,
Ίωάνν. ι-α.' 16, Α' Πέτρ. ε' 1. 6) Α' θεσσ. ε' 11-14, Κολα.σ. γ' 16, Μα.τθ.
ιη' 15, Γ(Χλ. στ. 1,.Α' ΠέτΡ. γ' 15, Ρωμ. ιε' 14, ΈΟρ. ε' 12, Α' ΚΟΡΙΥθ .. tO' 35

11,
16,

x~t t'6' 25. 7) Α' ΚοΡtOfθ. t,6' 8, Έψεσ.Ο' 7, Ρωμ.ι6' 6, Α'Πε-φ. δ' 10. 8)
Μα.τθ.Κιε' 15. 9) .Β'.Κορινθ. στ' 1. 10) Α' ~KoριYθ.. ιOΆ 40~. 11) Β'. Κορινθ.
6' 17 'κ~Ι 'ο' 2~- .12) Α' Kόρ(Yθ~ ια.'. 13,. κα.Ι ιε) $', Λουκ: ~ L 2, .Koλriισ.6' ,6; Γα·
λα.τ. α.' 8, Α' Πετρ-. δ' 11. 13) Α'· ,KoptYθ. t'O' 27.' 14) Α" Κορινθ. δ' 7.
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"λ <Ί'
χ.α~ ο ε'ί7'ρ~ωτατcι

"

,

εχ.α.~νoτoιι-ησεν

"

ιι-ετα.ρα.σα.

,,~
α ο

, ,

oρ~cι

cι~ωνια,

,

ΧΟΡΟζ,

ιι-ciλλον όε δ θεος των Πατέρων ~μων ειSετo.
(Ήν γαρ ~ του Χριστοσ έχ.χλησία χ.cι-&.' έχ.άστ"tjν ιι-εγα.λώνυιι-ον σύνα
ξιν τοΈς πιστοΈς πα.ρα.τίι8ετα.ι πνευιι-ατιχ~ν του επουρανίου άρτου τράπε
ζαν (15) χαΙ σ1Jγχ.αλOυσα ιι-ετα υψΎjλOυ χ.·ηρύγματος, λέγει, ελι8ετε φάγετε
,

""

τcν

ειι-ον

-

λ ων

";',,

α.ρτον J

χ.CΙΙ π~ετε

(Ι'

οινον

ον

,

rι

,

ρα.'ί7'υιι-ια. πα.ρα.ΙΤOυιι-ενΎj, ~να. ΙΙ-'η

, (17) , ου"
φOιι-ενΎj

ΤΎjς

ιι-εχρι

c ~
υιι-ιν

,

χ.εχ.ερα.χ.α.
λ'

(1'6 ) ,

,

εγω χ.α.τα. τους ιερους
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α.

-

των

πο

λ



,
,
χ.α.νονα.ς α.ποστρε

"~,

,
"
παρα.ΙΤΎjσεως εσΤΎj,

ι
Ύj

τα.υτην

,

,~

α. χ.α.ι χ.α.φους

ωρισιι-ενους,

~ς cιυτός τε εχ.αστος των πιστων χ.ύριός εστι (18), προσόόου νoιι-oι8ετ·~σα.σα.,
είς η το πολυ τρΙς του ενια.υτου τους πιστους ά.ςΙOυσιSα.~ των ιSειων ιι-υσΤ1]ΡΙ
ων εξέόωχ.εν, ουχ. ά.πο του Ευα.γγελίου, ουχ. ά.πο των Άπoστoλ~χ.ων η Συνοόι
χ.ων η Πα.τερ~χ.ων Κα.νόνων ~ σ1Jγγρα.ιι-ιι-άτων τουτο ά.πoόε~χ.νυσα., ά.λλα ιι-άλ
)..ον χ.α.Ι ύπενα.ντίως τ~ τε Ευα.γγελίφ χ.αΙ τοΈς 'Αποστολιχ.οΈς χ.α.Ι Συνoό~χ.oΈς
χ.α.νόσι χ.α.Ι χ.α.νoν~χ.oΈς Πα.τράσι τα ά.πο χ.α.ρόΙα.ς αυτijς, b)C; αν εtπΟΙ το γράιι-

'(19)'
,
, ερευγοιι-ενη.

,~
μα το ιερον

Τα.ύτην τo~γα.ρoυν τΎ,ν πcιρα -tijc; ά.λόγου προλ ~Ψεως Τ'Ω του Χριστοσ

)'

"

,

,

'Ε
<Ί'
-~,,"
λ'
1 χ.χ. ,Ύjσι~ προσφα.τως επεισχ.ωιι-α.σα.σα.ν νΟΙΙ-Ο'ί7'εσια.ν του οις, Ύj ΤΟ πΟ U τρ~ς,

χ.α.Ι OλέιSΡ~Oν χ.CΙ~νOτoιι-Ιcιν χ.α.Ι -tijc; του Xρ~στoυ Έχ.χ.λfjσLcις ά.λλοτρLα.ν, ~ ά.
νά χεΈΡCΙς σοι επίτοιι-ος ΠΡCΙγιι-α.τεία. γρα.φιχ.ως τε ιXμ~ χ.α.Ι χ.α.νoν~χ.ως εςε
λέγχουσα., ιΧπα.ν το ταυΤΎjσl 'tijc; χ.α.ινοτοιι-Ιας ιι-εφCΙχ.~ωόες ϋψωιι-α χ.α.Ι ψαιι-
μώόες Οχύρωιι-α. οπλοις όυνα.τοΈς τφ θεφ χ.α.ιSα.φεΈ.
"G "
- λ'
. C
,~ ~ ,
"'λ'
Δ ι ,(\ο α.υτος
ιι-α.vων εχ. του
ογου, ως το O~OCΙσχ.ε~ν, εν ιι-εν εχ.χ. ησ~~,

,-

'(20) .

ου του πα.ντος

<Ί' "

χα.Ί.)

~,

,

ενα. οε χ.α.~ χ.α.τ

, ~ ~,

,;'

οιχ.ον χ.α.ι oιoα.σχ.ε~ν

(21) ,

"

χ.α~ τα. ΠΡΟ

φα.νΎ] των ά.πηγOΡΕUιι-ένων ελέγχε~ν (22), ά.λλα χ.CΙΙ ιι-έχρ~ ~9ανάτoυ ύπερ ά.λ 1]
G '
VEtlXC;

,

()

ιι-α.χεσ'ί7'αι

( 213 )

,

,

πα.ντος

-

του

~,

ουναιι-ενου

,

τυγχα.νει,

,,"

χ.cιι

oτ~

,

το

,

ει:pΎjσυχα.

ζειν τοΈς τoιoύτo~ς, των σ1Jιι-πρα.ττόντων εστί (24) χ.αλ τ·ην ά.λ ~ι8εια.ν ΠΡOό~
~,

οcντων,

,

ιι-'ιι

ιι-o~

,

τον

-

του

-

,

λ'

ογου πα.τερα.,

r'

οστις

'

τε

,

χ.α~

ι

-

OΠO~Oς

τε

"

ει'η

,

περισχ.ο

'

')λ'
λ εγοιι-ενων ιι-α.
-λλ ον το
"λ
'Ι"
,
,~,
α των
ει ιχ.ρινες χ.αι ooχ.~ιι-oν χ.α.ι χρυσιου οι

πει, α.,

X'f)V

,

"(Ι '

() ,

,~,

'λ

πεπυρωιι-ενου χ.α.ταΙΙ-CΙν'ί7'CΙνων, την α.γα.VΎjν ιι-εριοα ετ:ι

~

-

ε":,α.ι, των

λ'

ογων,

τους ιι-εν τφ θεφ σε όπωσουν προσεγγίζοντα.ς, ώς ι8εLοuς όΎjλOνότι, ένστερ
,

,~

,

Ι'

~

'λ ι ρ

νι ζ οιι-ενος τους οε οια. OΎj'ί7'εν ευ
,

-()

-

α.ΌΕια.ν του

,
,
.. εο!)σε αΠΟΙJ.αχ.ρuνοντcις,

θ

. ,0

ως

λειSΡίOυς ά.ποτροπια.ζόμενος».

Η' κ~ι θ' Άποστ. K~yόyες; ΊωάΥΥ. στ' 51. 16 Π~ρoιμ. θ' 1. 17) K~
να/Υ Β' ΆντιoxεΙ~ς. 18) Α' ΚΟΡΙΥ'θ. ιθ' 25. 19) Ήσα.tοu 'yj' 19, ·Ιερ. ιδ' 14,
~Iεζεκ. ιγ' 3, ~Eφεσ. ε' 11, ΛευΤτικ, ιθ' 17. 20) Α' Κορινθ. ι,6' 29, ~Iα.κω6 γ'
1. 21) Α' θ~σσ~λ. ε' 11. 22) Μα.τθ, L'yj' 15, ~Eφε'σ. ε' l1,Λ!ευττικ. ιθ' 17. 23)
Σεφ~χ δ' 28, Ίω~λ ιγ' 11. 24) 'Fα.λμ. μJθ' 21.

15)

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Ti) ευλoγ[~ ιτου πνεu!J-αιτικοu μου παιτρος άνέλα60ν τ~ν σuνιταςιν 'tijc;
'ιtαροuσΎ)ς μελέΤΤις, όιαπραγ!J-αιτεuομένΎ)ς το πολυωφελες 'tijc; συνεχους .{)εί
' Ψ εως, ως
( και"
, 'tOU!J-E
- 'λλ οντος να' !J-ετα
ας Μ ειτα λ Ύ)
τον ,
ιτροπον προετοψ.ασιας
λ~6η πισιτου, 6~σει τών Ιερών Γρα,φών καΙ 'tijc; πανσε6~στoυ Όρ-Θοόόςου
Παραόόσεως.
"
Τ Ο, παρον

αποτε

-

λ ει συγχρονως
ι
"Α π ο λ ο γ ιι α ν
και

- ,ιερομοναχων
Ι
'Μ
- ('
και
οναχων, απαντων

ι
'~λ
και τινων αοε φων

(

ως

ι

-

ιτου γραφοντος

οι
κατηγOΡΎJ~""εν

των επι καταφρoν-~σει του -Θεσμου 'tijc; προ 'tijc; -Θείας Mειταλ~Ψεως

νΎ)

ι

σιτειας.

ι ο
• λ αΟΎ)
Β' προς
"ι
't':
Ι
'λ
ι
'Η
Π oVE')
Ύ)
εναρ<.:,ιν ΤΎJς πνευματικης ταυτης αντι ογιας;
συμμόρφωσις ~μων προς ιτον σ κ ο π ο ν 'tijc; τελέσεως 'tijc; .{)είας Λειτουρ
γίας, ~τις τελουμένη ιΘα ε κ 'Π λ Ύ) Ρ ο υ τ α ι !J-cSvov όια 'tijc; συμμετοχijς

ι
'Ω..ς 0
,/
... Ε'υχαριστιας.
μως τυγχ~νει γνωστόν, μεγίστη εμφανίζεται ~ XAi!J-a!; των προσερχομ.ένων
Elc; το Mυστ~ριoψ μεγίστη ώς προς τ~ν ποικιλίαν τ-ης συχνόΤΎ)τος προσε
των

-"
'Πιστων
εις

(Ι
υπερφυεστατον

το

,
μυστηριον

θ

της

'
ι
,.
"
λ
,
ι
λ ευσεως,
μεγιστη και ως Ίτρος την 'Ποικι ιαν
'
της 1tροεΤΟΙ!J-ασιας τουτων,
'tijc; &ςιόΤΎ)τος, τελικώς, 1tαραμ.ενοUσΎ)ς γνωστijς μόνον τψ τα κρuφια εΙ
όόιτι θεψ ~!J-ων.

ΚαΙ σσον μ.εν &φoρ~ εΙς τ~ν Ψυχικ~ν 1tροετοιμ.ασίαν ιτου πιστου, E1tt
κρατεt' γενtκως ταυτόΤΎ)ς άνΤtλ~Ψεων καΙ ελλειψις 1t~σης όιαφωνίας, 1ta
,

(
Β Β
'
υποοιοασμον

,

ρα

ιτον

,

'~I'
totCf
εν

-

αυτης,

- .απ λ ουστεροις,
'
,
ι
αρκουμενοις

τοις

περισ

σότερον εΙς το όεuτερον σκέλος 'tijc; προετοψ.ασίας, ~τoι 'tijc; σωματικijς τοι
αuτης, όια τ~ν όποίαν, όυστυχως, ~ ποικι.λία των γνωμ.ων εςικνεt'ταt μέχρι
arj!J-Elou &λη.{)ους ... Βα6υλωνΙας!

Μ ιαν
ι

ι

τoιαυΤΎJν

λ

ι

~O ι
va' παρακολ οuvησ'Ω
_""
ο

κρουσtν

,

σ.να.φορtκως
-

1tpOC;

την

συγχρονον

,
και

/

,
συμφωνια -

ι
1tροσερχομ.ενων

"
εις

λ ε υ .{) έ ρ α ς

,
0επιτε eaV"!J
λ

ι

τ:ασης

Ι

i

~

κατα

-

,

'ζ

Ι·

r

το

χ

οι

ενταuvα

'

ου

μονον

του

,ι

και

'λ

πα

- "η
ω ς

,~
α ο

(-,

αρνουνται Ύjμιν

το

ουχι

_,

των

λ ι

ι.ν

ι

συγ

,
1tα.ροντος,

ι"

-,
επι,κρατεt καΙ,

σ υ Χ ν

Ι

/

παραΤΤιρησεως

Ι

συμμεΤOΧΎJν

-

ρυσοσΤΟΙJ.ικον:

" -

μιχ ουν εισετι. ΚΙΧι το της

,

ι

ογιαν

πηρης

ο

~

ι
ι,

Ρ

ταυ

σ τ

Ι

otκα.ιωμtι

α

ω

ς

- ,

't'fjC;

ε

προσελεuσεως, ~τoι. τ-ης ουναμέν'fjς εν oΙανό~πoτε ~μoipCf να
"

Τιμερων

λ

1tροετοιμασια.ν

θΚ
ι

... Οtνωνιαν
1tιστων.
λ
ι
,
-

την
ι

Οι

-

,

σωμΙΧΙΤtκην
-ο'

,

'λλ'
α
α των

.,
,
ημετεροι, αντιπα

,

,

αντι

Ι
"λ'~
αναγνωσΤΊις εις τας σε ιοας

ο

ραιως και κατα όιασΤΎJματα

,
't'GΤ'fjς

,

πνευματικην

.,

απα.ι.τουμενην

'Ι'

,

ι

οιπον,

~,~

οιιχ

1t

α

uΙ

λ λ

Ρ

ι

α

ι

ο

ν

't':
~

ιχ

ς

-

αντικανονικων

'0EVWV

ι

'

tιυτoν»,

Ι,

,

,Ι,

εΠOtΊjσε

\'

'ζ

συχνοτεριχς τoιαυΤΊJς, ε ΙJ.Π 00 ι

Ι,

οιιχφορων

,

α

«κ

προσιοντα

\'

'λλ"

α

ΙΧποοοκι

'λ'

οντες ποικι

"01

ΚΙΧι

,

τον
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γ ν ω σ ιτ ω ν

"

εις ΙΤΤιν
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-10
-

~

ραooσ~ακ.ως

"
,
r'
ακ.ρ~τως, ωστε

,

κ.α~

Ρ Ι'

-

να ΌεΌα~oυτα~

-

πας

τις,

,

λ'

ιαν

'λ

ευκ.ο

'

ως, περ~
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τα την- ~oυλην του θεου καΙ τ-ης Έκ.κλησίας του, αείποτε' προσφερομ.ένου

τοΤς ά.ςtοr.ς ((Μυσταου Δεtπνοu του Υιου του θεου».
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(Χυιτου

,
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τέκνα της. ΠαFερχομ.ένων των αΙώνων, ή &ραίωσις τ-ης ΠΡQσελεύσεως έγέ
νετο αίσ{).ητοτέρα, μάλ~στα μ.ετα την 'τΎjς ~ασ~λευoύσης πτωσιν (1453),
ο κορυφω'tJ'εtσα

"
Ψυχροτης
της

ι?'
Όιου'

,

,

εις

ιτους

μετ

, ,

"
,
αυτην

Ι?'
•
πιστεως και ευ λ αΌειας
ο
1:'"
'Ποικι'λ'
απαιοευσια

"tJ
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αιωνας.

Τ

'"
α.~-τ~α;

α.

'0 vwμoavcxoc;
ο
'ζ'
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Ι<.αι'λ'
ψος
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'

α

,

και

'
Θ
,
"" εου- με, -τας

'λ
ΠΟΙI<.Ι α:

'

φι λ οιτης ,και'λ
φαυ 0

συμ.πα.ρομαρ

-τούσας &νιτ~πνευμαιτικας πρoλ~Ψε~ς καΙ E-a.~IJoCl· δ των πα~9ων τφοσωπιl<.ος
.,

εκαστου

.,

11'

,

εσμ.ος, οεσμ.ος

"λ

κα~ πο

εμος'

,~,

r'

( , ' ,λ

ιο ~αιτατα ομως ο πασης

α

.0

'

η'tJ'~ια.ς

,

κ.α,

είιεργετικης όια 'τον &ν-8ρωπον όόου, πολέμιος καΙ οιασ'τροφευς Διά~oλoς. '
,Aπατ~σας οότος 'Προ αΙώνων το του Θεου «bacrtltxov οημΙQuργημα»
καΙ όια «~ρώσεως πονΎ;ρας» cΧπoστ~σας τΎjς έν:Παραόείσφ τρυφΎjς, 1tapιX τ·~ν·

έντολην ιτοG πλάσαντος : ((ού φάγεσ-9.ε απ' αύτου ... '{ναμ.η άπο:Sάνητε»,9

αύτος νυν προσπα-ΘεΈ οια 'Ποικίλων μέσων καΙ σ"λοήματι μόνΟΥ «εύλα~ειων»),
ν' άπoστ~σΊJ ιτουτον της «&-9.ανάτου -τρυφ-ης», επ' &-Θειτήσει καΙ πάλ'ιν τ~ς
Κυριακης ένιτολ-ης: ,«έαν μ.η φάγΎ)τε την σάρκα του Υιου .του cΧψ3ρώπoυ

καΙ πίητε αύτου το αΙμ.α, ούκ εχετε ζωην εν έαυτοΈς».
.
ΠρΙν όιακοσίων ά.κρι~ως ετων ά.πο τ·ην σήμερον, &ν'~Ρ ενάρετος καΙ
σοφος ά.πωΟύρετο Τ'~ν τ-ης επoχΎjς 'του ατρισεπάρατον» σuνή.sεt;ανΤQU εΙς η

(~) ΤονΙζομεν τοστο iJοη κα,t εκ των προλεγομένων, οιόΤL είνα,ι ΑΠΙΣΤΕΤΤΟΣ

-(, ΣΤΓΧΤΣΙΣ πάντων των καθ' 'ήμωΥ σuγrρα;Ψ~ΥτωΥ, οtΤLΥες ΜΗ ΔΤΝΑΜΕΝΟΙ (;)

να. δ~'lΧκρεYOυν κ'α~ κ~λως εννο"ήσοuν -το περt Q'uνεχοuς θ.ε(,ας Μετα.λήψεως κήρuγ,μα;-ΤΎ)ς
Έκκλησία.ς -όπο των προλήψεων κat εθων &γ6μεyo~ ώσεί. &yελJεόθε'ρo~ δέσμιοι
α:παιτοσν ο,πως έφ~ρμ.Ι?ζητα,~ αδτη (ijtOL ~ oυνεx~ς θ. :ΜετάληψLς)
ιμ 6 ν ο Υ 'Κα,τ6π~',ι
νη~τεΙα.ς ώp~'σμένωy"ήμεpων, &γνοοσντες -την Σλο:ροτραγικην αντ~ ΥοιμΙ'OCΥ των λόγων των,
εφ' δσΟΥ 'tuxov ,εψα.ρμογΎ) τo~α,ότης vηστεία;ςδρLσΤLκως ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ τ~ν έψα,ρμΟΎ'ήν
ΤΎ)ς σ u ν ε Χ q U ς
Μετα.λήψεwς!! ...
. Καί.ένψ, έπα,νειλη,μμένως τονίζομεν ΟΤL, 1) νΎjστεΙα, τ-ην δποΙα,ν &πα,ιτοσν 9uνα,Τ~L
κα,ί.ΕΠΙΒΑΛΛΕΤ ΑΙ να. εψαρμόζητrμ &πο τούς ~ Ρ α, ~ ω ς : προσερχομένοuς, εκεί

'iOL,

αO~α.φoρoΌντες τελείως ΟLα. τ'ήν ίσχυρα.ν και σάψΎ) τα,όΤΎjν QιεUΚΡΙνησLV, κα,ί. μεΤα.

πά..σΎjς α.νειλικρινεΙα;ς πoλιτευ6μιεyo~,

uuVEXW;

'μετ~λcψ6άνΟΥτ~ς

μ ετ α Ψ έ Ρ ο U Υ . τούς α.'fα.ψεlραμέν-οuς εις τούς
λόγους 'ήμων εΙς τούς κα,τχ αρα,Lα.' ΟL<Χ,στήμιατα; προσερχο

μένουςείς το M1)στήρ~oν, με μ'oναo~κo'Y σκ'Οπο'Υ τ-η'ν Οη'μL'ΟUΡγΙα.v συγχόσ-?ως κ~ί. τΎjς
ενσυ~εΧ'εΙ~ χ~λκεόσεως έπιxεψηι~των κα,θ' 1):μων, -ιός δήθεν ανατροπέων του ~εpω
τά..του flE1uμou ΤΎjς ν-ηστεΙα.ς! Οόοέποτε !λλ'Ο'Όε ~ πρ6ληΦLς, τό πάθος, 1j δ'σκηULσοψΙα,κ:αt
ή άμάθεια. δεν α.πετέλεσα,ν μέτωπον τaσοΟτον «,&'ρρα,γές» κα,ί. συμφωνΟΥ μετα. τοσ ...
Άyτικε~μέyoυι fu; θ~ !οωμεν εΥ πλιiτει κα.τ~ τΎ]ν α.yάπτυξ~y της παροόσης μελέτης.
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τ~l.ς του ενιαυτου μεταΑι:φ.f)άνειν. Σ~με~oν των o~ων 'bελτιω-Θέντων κατα.
πολύ, όι' άτρύτων άγώνων καΙ. -Θυσιων όσΙων άνό~ων τοϋ" [ε~oυ .ημων τόπου,
καΙ. ~άλιν, εν τούτοις, επ~κpά.τε~α άντιπνευμαΤ~Κfl}ν i-Dwv κα/. προλ ~Ψεων X(l
).μπτn πλi]-Θος πολυ των εuσεf)Qύντ~ν, μον(lχων X(ll xλofJF~XWV, X(ll' μάλ~
qtt(l εν τόπφ άγΙφ jt(ll' Ιερφ, εν τόπφ μυστικφ jt(ll' tti]c; Θεoμ.~τoρoς κλ~ρφ!
M~ επι-Θυμουντες να. άσχολYj-Θω:J.εν με την -DEWPYjtttx~v jt(ll' μόνον του

' τουτου
,
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VEW~Ύjq~v, X(lttEO(l
ομ.εν 'lt(lcr(l') προσπ(lvε~(lν
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π (lΡ(lοοσιν
'Ι;'

(\

'Ο Ρ'υ'Ο

ΤΎjς

ό6ξου ΈκκλΎjσt(lς.

Μόνον όια. tti]c; π~οσεκτικi]ς του Π(lρόντος μελέΤΎjς, -Θα. άντιλYjφ-Θi1 δ
,(lγ(lΠΎjΤΟς
" (XναγνωσΤΎjς
,
" Yj~ 'TtpOXEtμoEVΎj,
" ευΧ(lρtσΤΙ(lΚYj', (Χντι
, λ ογΙ(l
' ουοεν
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,
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το
,
-~
" λ επτομερεΙ(lκον
"
,λλ" aqIOpq.- ,
,
λ ~,
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'Πε~ιεχει, α
εις xatt(l xuptO ε"':1ιαν
_G '
"
, ζ ωΎjς,
- εαν
" Βοεοαιως
e '
,
"
~
'λ (\'
,
νεμ.α Ouqtac; X(lt
'lttcrttEuwμoE') OΤΙΎj α YjVYJc; Χ~tσΤΙ(lναYj
πολιτεt(l crUvtd'ttq. OrJcrtq. τ~ν 'Πλέον υγισ. U1t(lρξιακην. -Θεώ~ΎJσιν καΙ άξιοποt
,_(Ι
'
e'
"
, Ι
λ'
'(Ί
,
ησιν του αννρω'Πtνου οιου, οστις αειποτε va « (lμ,πρυνεΤ(lΙ Κ(lΙ Κ(l'υ'(lφεταt»
όtα.Τi]ς .«Οεσποταi]ς ςενtας X(ll' ά-Θανάτου ΤΡ(lπέζYjς» τ~ν όποt(lν άφ~9όνως
X(ll' συνεχως 'Προσφέρει ~μ,ίν.η απεφος άγάΠΎj X(ll' quyxattcft)aqtc; του Θεου !
(\'

Ένφ το περtεχόμενόν τυγχάνει γενικου ενόιαφέροντος, ώς εχοντος σ.
μ.~σoν σχέσtν με. τ~ν A(ltt~Etav, ~ 'ltpof)AΎjμoaoτoAoytάo του εν τούτοις, αφΟΡ1
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1970,

"~,
και εν τrι πρωΤΊl

(-

ΊJμ.ων

επαναλαμ.f)ciνομ.εν ταύτην

1::

oιεχ,Ύ)ρυ~αν

tlc; brXpOC; της ά.λη·.9ε:[ας καΙ της όρ1)οεόξου -ημ.ων σuνε~ό~σεως.
,
'Α'
( - 11"
~
λ,
Π εραινοντες
τα προ εγομ.ενα Ύ)μ.ων, οια. 't'IJC; τε αης προτασεως
οποιαν

και,
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την

' - 'Α ναι.ρεσει,
ι
αυτο'υσίαν xctl εντtιui).α.
'Α

πο

λ

oγι~

«(CΗ'παΡοuσα κuκλοφορεt ουχι μ.ε τ~ν έπ~8υμ.ίαν ε~κα~ώσεως -ημ.~ν ύπο
ν τ

ω ν,

, λλ' ε~
, 1::

α
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ιερου προς
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't"fJ')
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α

λ
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crEe>ιzaμoou των Ιερων τ-ης 'Εκκλησίας Κανόνων

• '"οσον ταυτα
"Ολ ον οιατε
11'
λ-'
,(Ί'
E.q:
1]ve:
ει εν αντιvεσει
- CA'
'
c~ α σ κ α λ 'ι α ν ιτων
γιων Π ατερων».

Ο

V' ε t α ν

υ π ε ρ

Ο ι,
καV'"f}κονιτος xιzt

τα 't'οπικα ε-ι9-ιμ.α,

"ζ'
προς
Τ1]ν
W"fJV

"

και

't"fJV

11'
ο

ι

'Έγραφαν εν τϋ ίερq. και σεβασμίq. Σκήτυ τής Θεαπρομήτορος Άγίας 'Άν
νης, της έν τφ Άγιυνύμψ 'Όρει τού 'Άθωνος,

έν

ετει σωτηρΖψ

1972.

θ. Μ. Α.
(γ) ΤονΙζομ;εν Ιδι'σ.ι'τέρως τΥιν σ!Jμ.60λ~ν των ν έ ω ν οιά τό μέλλον του Έλ
λσ.ΟΙ"Χιου Moνσ.χ~σμιoυ ----'έςp~ 8σσν 6ε6α.Ιως ήθελον dνσ.πτuχ'θή 'ίΌα.ρά διεξόδους όΟάιτω'l
δι'σ.υγωΥ κσ.t ποσ6μ.ων-· θσ.pρ~σα.yτες εκ τής συΎχρόΥΟ!.) στ~σεως τοι)-των lνα.νη τYjς
πα.να.φέ,σεως του Ο~Κ()!J'μιενιομου, κα.θόσον ΟΙ ΝΕΟΙ κυρΙως σήμιερον πρωw.Υωνιστοuν
τής &νθενωΤΙΚYjς άvτι8ρ~σεως, fuς Ot)να.τα.Ι τις νά &'Υτιλ"ηψθ9,Ί κα.Ι !-κ μια-ς μόνον επι

σκέψεως των Ι,ερων Σκητων κα.Ι Μονων τοσ γερσ.ροσ "Αθωνος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

1772 .. /.
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ΙΙΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Π ΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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25
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39
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44

»

83
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99

»

117
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.. ..

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

..

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Α'.

Σύστcισις τοϊ) Μuστ"t)ρίοu τ-ης -Θ-είcις Εό
χα.ριστία.ς κα.ι ~ τtριXςις τijς ,Aρχcιία.ς
'ΕχχλΎ)σίιχς.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ

Β Ι.

cH

,..,

ΓΌ

ΔΌ

••••

•••• ••

"

κα.ι

11'

,..,

ειοικως

,

εν

cAγιφ
ι

"Ο

ρει..

..

ΤΟ κίν"t)μ.cι των Koλλυ~άoων κα.ι τα CΙtτtα.
,..,

Τ"t)ς

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

••••

~ίωσις τοϊ) Μuστ"t)ρίοu τcα.ρα τφ Moνcι

χισμ.φ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

••.•

ι

ι

γενεσεως

του.

.... .... .... •.

Tα.τcεινol στctν-Θ-ijρες α.να.ζωτcυρώσεως τijς
κα.λλίσΤ"t)ς σuν"t)'Ι9-εΙα.ς.

"ΑΙΟΝ
Κ.ΕΦΑ.L.l.

ΕΙ.

cH

ι
συγχρονος

.... •... . ..
,
ι
τcνεuμ.α.τtΚ"t)
συγκρουσις
...
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Κ.ΕΦΑΛΑΙΟΝ

Α'.

Άφοριζει ~ Έκκλ"t)σία. τους oντcις έν 'ti)
() ι
Λ
ι
"
λ
e ι
νει~
ειτoυργι~ ΚCΙι μo"t) μ.ετcι α.μ.ocινoν
ιτaζ; .... .... .... .... .... ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Β'.

Άφορίζει ~ Έκκλ"t)σία. μόνον τους έν τη
Λειτουργικη Συνάξει τijς Κuρtcικijς ον

"

τcις κα.ι μ.Υ)

Ρ'
"ι
μ.ετα.λ α.μ.οα.νοντα.ς,
Υ)
τcρcιττει

τοστο κα.ι οια τcιXσα.ν Λεtτοuργίcιν α.ότijς;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΓΙ.
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τα εν τφ εργφ « ΠερΙ τ~ς συνεχους -Θεί
ας Mεταλ~Ψεως» περιεχόμ.ενα, α.ποτε
A~jv προτροπας .καΙ έμ.φά.σεις τωνσυγ
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Ύjεκφρα oυν,ΤΎjν«
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κανoνΙΚΎjν
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, (υποχρεουται
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Ί
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(ο συνεχως καΙ α.όιορίστως 1tροσερχόμ.ε

νος εΙς τ~ν -Θ-ειαν Ko~νωνίαν ύποχρεουται
έτέρας τ~νoς νΎjστειας 1tA~V των ύπο τ~ς
ΈκκλΎjσίΙXς νενoμ.o-ι9ετ~μ.ένων καΙ τ~ς

« ευχαριστιακΎjς»
Κ.ΕΦΑΛΑΙΟΝ . θ'.

τοιαύΤYjς;

(ο ορος «Mακρακ~σμ.ός »εχει rrι..έσιν τι
,

ν.α

,.,

μ.ε

_

Ι

την

κα,ΤYjγοριαν

_

των

π~στων,

ιΙ

οιτι

νες μ.εταλαμ.t;ά.νοuν συνεχως έφαρμ.όζον
τες
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

EΙσΊJΎΎJΤΙΚ~ 'Έκ:Θοεσις (Ιεροχ.οινοτικης 'ΕπιτροπiJc;.

Ε. Ε.

t>.

Ε.

Μονα-χου Θεoκλ~τoυ Διονυσιάτου «' Ανoιχ.τ~ Έπιστολ~ ».



Ρ. Π.

Γ. PάλλΎJ -

Μ. llοτλiJ: « Σύντcιγμ.cι Θεtων κcιΙ (Ιερων

Κα-νόνων », Τόμ.οι Α'-ΣΤ', Ά-&.~νΎJσιν
Σ. θ. Μ.

ΜCΙΚΙΧΡtοu Koptv-&.ou συνεχους -DEtΙXC;

1852-59.

NικoO~μ.oυ (ΑΥtΟΡεtτοu: ΠερΙ 'tiJc;

Mετιxλ~Ψεως,

Έκο.

Σ.

Σχοινά,

Βόλος

1961.
Ε. Ε. θ. Λ. =

'Αρχιμ.. Γερf.)ιχσtοu Πιχρα-σκευοπούλου: (Ερμ.ηνευτικη 'Επι
στα-σtα-



Χ. Ν.

'tiJc; -DEtΙXC; Λειτοuργtιχς. Πάτριχι 1958.

Νεοφύτου του Κιχuσοκιχλu()tτοu, (Ιεροοιιχκόνου:
συνεχους Mετιxλ~Ψεως.
στtοu

988,

ΠερΙ

'tiJc;

Έν κώΟιχ.ι 'AκιxoΎJμ.Ιιxς Βουκουρε

φ. 225ιx-260~. (Η &.ρt-Θ-μ.ΎJσtς του εντιχu-Dιχ

κιχτcx σελΙΟιχ.

Η. θ. Ε.

'H-Dtx:~ κιχΙ θPTισκευτικ~ Έγχ.υκλοπιχιΟεΙα-. 'Έκο. Α. Μιχρ



'ttvou. 'A-&'iJvιxt 1962-68, Τόμ.οι 12.
Ρ.

G.

Ρ.

L.

(EλλΎJνικη ΠιχτρολογtΙΧ



Λιxτινικ~ llιχτρολΟΥtΙΧ



ΔΣΜν

J.
J.

Ρ.

Ρ.

M1GNE.

Ρaήsiis

1857

έ.

MIGNE. Parisiis 1844 έ.

'Ιωάννου KapμotPΎJ, Δογμ.ιχτικcX κιχΙ Συμ.()ολικcX μ.νΎJμ.εtιΧ

't1jc;

Όρ-Dοοόςοu Κιχ-Dολικ1jς ΈκκλΎJσtιχς, Τόμ.. Α'-Β'.
(Ι

π.

'

ερον

Π

:Μονιχχου

•

DM

ιον

υπο

(ιερομ.ονιχχου
ι
'Ν
~ ι
ΚΙΧι
ΙΚOOΎJμ.oυ

Ph. Meyer : Die Haupturkunden fίir die Geschichte
der Atho skIoster. Amsterdam 19652.


MEYER
ΒΕΠΕΣ

(, 'Αγιχπιου
ι
Zcfxuv-Doc; 18643.
~ 'λ

"fJoιx

Bι()λιo8~ΚΎJ (Eλλ~νων Πατέρων κιχΙ εκκλΎJσΙΙXστικων συγ




γριχφέων. Ά-Θ-iJνΙΧt
ΑΙ.

1952

έ.

Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskicIl
rukopisej. νΟΙ Ι, Hildesheim 19652.

ΜΕΡΟΣ

IlPQTON

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΓιΡΑΙΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Έξορισθέντος του Πρωτοπλάστου του Παραδείσου της τρυψης, ούδέποτε
επαυσεν ο()τος και ΟΙ υΙ0Ι αύτου την μετα νοσταλγίας

άναζήτησιν της άπα

λεσθείσης μακαριότητος κα/. μετα θεου κοινωνίας, μέσφ έξιλαστηρίων θυσιων
και ΠΟ1κίλων προσευχων

( 1)

αϊτινες δια των αiώνων έγένοντο πνευμαnκώ

τεραι, κορυφωθεϊσαι έν τψ προσώπφ του άρχαίου 'Ισραήλ

Ένψ δε ποικίλα ύπηρχον τα αiσθηΤOΠOIOυντα την λατρείαν του. πρώτου
ανθρώπου
.ή

σΤΟ1χεϊα

θ υ σία.

(2),

μεταξυ τούτων έξαίρετον θέων κατεϊχε ίδιαπέρως

Κατ' αύτήν, ή εκχυOlς του αϊματος του θυομένου ζώου έθεω

ρεϊτο λίαν άναγκώον στοιχεϊον και 010νει το iαπαν προς τελείωσιν κω έπι
τυχη εκβασίν της ( 3 ) •

Καίτοι το άρχαϊον Ίσραηλ διεκρίνετο έξ δλων των μονοθεϊστικων θρη
σκειων, ού μόνον δια την έξ Άποκαλύψεως δημιουργίαν του άλλα και την
πνευματικότητα της λατρείας του, την μεγαλοπρέπειαν του

Ναου του

και

την των προσφερομένων θυσιών άρίστην ΠΟ1ότητα και ποικιλίαν, έν τούτοις,
πόντα ταυτα άπετέλουν σκΙας των μελλόντων να συμβουν, προτυπώσεις κα]
εικονίσεις (4) της τελειοτάτης και μοναδικης θυσίας. <Ήτις .έπρόκεπο ν' άπαλ

1.

«Και έγένετο 'Άβελ ποιμην προβότων l Κόϊν δε ην έργαζόμενος την γην. κω έγέ

νετο μεθ' ήμέρας ηνεγκε

Κόϊν άπο των καρπών της γης θυσίαν τψ Κυρίψl κψ "Αβελ

ηνεγκε κω αύτος άπο των πρωτοτόκων των προβότων αύτου και άπα των 'οτεότων αύτων».
Γεν. δΊ

2.
σελ.

Π.

3-4.
Τρεμπέλα.

«' Αρχαι και χαρακτιΊρ της ΧΡlOτιανικης

λατρείας:!>

' Αθηναι 19621

Kη~.

3.

'Εβραίους θΊ

19 - 20.

.4. Προτυπώσεις του Μυστηρίου fχομεν ίκανας έν τη Π. Διαθήκη' ού μόνον τ/ν του
Μελχισεδεκ δεξίωOlν υπσ του πατριόρχου ' Αβραόμ «αρτψ Kαi οϊνψ» γενομένην, άλλα. Kαi
οί της προθέσεως αρτοι, κω το έν Tfi έρήμqJ «μάννα1> τ/ν θείαν .Εύχαριστίαν ι κατα. τους
αγίους Πατέρας υπεδήλουν l ων σπουδωοτέρα, ή θυσία του πασΧαλίου άμνου δι' t)v δ Ιε
ρος Χρυσόστομος άναφέρει τα. κάτωθι πνευμαηκώτατα.

«Και έκείνοι l1εν ουτω' δια. τί; ~Iν' δταν έπερωτηση σε δ υΙός σου, τί έση τουτο,
εϊπrις, δη τουτο του προβάτου το ώμα έπέχρισε ταίς φλιαίς των θυρων, Kαiδιέφυγε τον
θάνατον 8ν. δ όλοθρεύων έπιlγαγε τοίς καΤα. τ/ν AJIvumov· lOπQ(J]j; κω· δια. το άΙμα τουτο
ούκ ϊσχυσεν εiοπηδησαι κω την πλΙ]γην έπαγαγείν. 'Εκείνοι ουν Qκoντες,' ωδε δε έκφν

θύεται Χριστός. Δια. τί; 'Επειδη τ ύ π ο ς ην έκείνο του πνευμαnκoίJ: κω 'ίνα μάθης:
δρα δση ή συγγένεια. ' Αμνος κω άμνός, άλλ' δ μεν Qλoγoς,. δ .δε λQγΙΚ6ς' πρ6β.αΤΟΥ κω
πρόΒατον, σκια κω άλήθεια' άλλ' ~πέφανεν δ της δικωοσύνης ηλιος, καΙ :ή σκια πέπαυΤα/'
ήλίου γαρ οντος κρύmετω ή σκιά. Δια. τουτοάμνος 1Cal έν>(rπ'τραπ4ζi\;τfj ,μvσnκfi, Ινα
τψαϊματι αύτοίί ,Cι.γJ.αζώμεθα., Διο τοΌ .ήλiοu~έλθόντος~,λύχΥ.bςr,μIJ~ri~φάινέτ~:, τύ n ο .1
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λάξη πάντας σσους «δια παντος του ζην ενοχοι ησαν δουλείας» ( 5 ), «του θεου
περι ήμων κρεϊττόν η προβλεψαμένου». (Έβρ. ια',

40).

Ό -Απόστολος των έθνωνάπευθυνόμενος προς τους όμοεθνεϊς αύτου

Έβραίους και ύποδεικνύων την πνευματικότητα και μοναδικότητα( 6)
καινης θυσίας του Ίησου, εγραφεν

:

της

«Εί γαρ το αΙμα ταύρων και τράγων και

σποδος δαμόλεως ραντίζουσα τους κεκοινωμένους άγιάζει προς την της σαρ

κος καθαρότητα, πόσφ μαλλον το αίμα του Χριστου, θς δια Πνεύματος ώω
νίου έαυτον προσήνεγκεν άμωμον τψ θεψ, καθαριεϊ την συνείδησιν ύμων

άπο νεκρων εργων είς το λατρεύειν θεψ ζωντι;» (Έβρ. θ',

την θυ

13 - 4).

σίαν ταύτην έκδιηγούμενοι και ΟΙ εύαγγελισται προτάσσουν αύτης την ύπο
ιου Κυρίου παράδοσιν του ύπερφυεστάτου Μυστηρίου της θείας Εύχαριστίας,
έν τψ μοναδικψ και θείφ ύπερώφ της Σιών. «'Εσθιόντων δε αύτων λαβων

ό Ίησους τον άρτον και εύχαριστήσας εκλασε και έδίδου τοϊς μαθηταϊς και
εΙπε' λάβετε φάΥετε' τουτό έση το σωμα μου' και λαβων το ποτήριον και εύ
χαριστήσας εδωκεν αύτοϊς λέγων' πίετε έξ αύτου πάντες' τουτο γάρ έστι το

α;'μα μου το της Καινης Διαθήκης το περι 'πολλων έκχυνόμενον είς αφεσιν
άμαρηων.» (Ματθ. κστ',

IJ αραδοθεν

Μάρκ. ιδ',

26-8,

23-4).

εκτοτε σπως τεληται διηνεκως και μέχρι της Δευτέρας αύτου

Παρουσίας(7 ), θα προσφέρη είς τα moτCt τέκνα της 'Εκκλησίας τον «έΠlOύ
σιον αρτον»

(8)

συντ/ρων αύτα έν τη ζωη της χάριτος και του άγιασμου, ~ως

γαρ ησαν των μελλόντων τα γεγονότα». (Λόγ. εΙς την προδοσίαν του 'Ιούδα ι 6μιλ. βι.
fκδ.

Montf.

Τόμ. 2α, στ. 463Ε'ο).

Δια τουτο όρθως παρετηρήθηι «δη δια τον 'Ιησουν Χριστον ή σύστασις του θειοτάτου

τούτου Μυστηρίου δεν ητο

fpyov

σηγμιώας ηνος έmνοήσεως άλλ' ~ργoν ούσιωδες του

σχεδίου της θείας Προνοίας». Π. Τρεμπέλαι Δογμ. τόμο Γ' ι σελ.

5.

Έβρ. β' ι

6. c' Αλλα

151,

σημ.

31.

15.

δι' ήμας τους mστεύοντας εΙς την θεότητα του ένανθρωπήσαντος Υϊου του

θεου ι του χρηματίσαντος κω ϊδρυτου του Χρισηανισμου, ή χριστιανικΙι θρησκεία δεν εΙναι
άπλως ή ώραιοτέρα κω περισσότερον έξειλιΥμένη μεταξυ των λοιπων, εΙς την
δια
ε

i

φυσικης

πτήσεως' άνήχθησαν

δ ι κ η ν

θ ε ί α ν

λογάδες

ϊnνες

της

άνθρωπότηΤDςι

άλλ'

i>noiav

όφείλεΤα/

εΙς

κω μυστηριώδη Άποκάλυψιν ι άποβλέπουσαν εΙς άπολύτρωσιν

του έκπεσόντος άνθρώπου κω εΙς δημιουργίαν ύπερφυα της έν Χριστφ κτίσεως. ΊΩς τοι
αύτη, λοιπόν ι θρησκεία ό Χριστιανισμος έπόuενον ητο να παρουσιάστι κω λατρείαν τε
λειοτέραν

πάσης

lίλληςι

κεκαθαρμένην

παντος

κατωτέρου

κω

παχυλοτέρου

στοιχείου,

έκφράζουσαν δε κω ένσωματουσαν το άνώτερον κω πνευμαηκον περιεχόμενον της έν
αύτφ θείας 'Αποκαλύψεως κω άνυψουσαν τον λάτρην έγγύτερον του θεου, δσον ούδε
μία lίλλη». Π. Τρεμπέλα ι «Άρχω κω χαρακτηρ της Χρ. Λατρείας» ι σελ.

7.

Α'. Κορινθ. ια' ι

24 - 6,

Λουκ. κβ' ι

19.

217.

κω ό ϊερος Χρυσόστομος. «κω καθάπερ

Μωυσης φησΙ τουτο μνημόσυνον ύμϊν αiώνlOν, οϋτω κω αύτός, εΙς έμην άνάμνησιν fως

dv

παραγένωμω» Ρ.Ο.

8.

58,739.

Έκζητουντες παρα του θεου έν τη Κυριακη Προσευχη του «Πάτερ ήμων» τον

iίρτoν ήμων τον

. «έ

στόν, δσης κω εΙναι

π ι ο ύ σ ι ο ν»

«6

iίρτoς

6

ζων

6

ούδεν fτερον έmζητoυμεν ειμ:η τον lδιον τον Χρι
έκ του ούρανου καταβάς» η, ώς

,)

ϊδιος σαφέστερον

εΙπεν: «σάρξ μου άληθως έση βρωσις κω το ώμά μου άληθως έστι πόσις» ('Ιωάνν. στ'

55).
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0(; άπολαύσωσι του το «ΚQlνόν», πληρούμενον «έν τη βασιλείQ του θεου» (9).
ΈπακολουθεΙ ή έπικύρωσις και τελείωσις της Νέας Διαθήκης δια μονα
δικης θυσίας και προσφορας(1 Ο), ουχι πλέον τη βοηθείQ αϊματος μόσχων και

άμνων, άλλα «του ίδίου αυτου αϊματος», «καθόπερ άμνου άσπΙλου», όστις ίνα
«άγιόση τον λαον αυτου, εξω της πύλης επαθεν»

(11),

«βαφαΙς έρυθρώς ...

ταΙς άφεσίμοις ήμων βασιλικως ύπογρόψαι φιλανθρωπευσόμενος»(12).

Δια πάντα ταυτα ή θεία Ευχαριστία ώς θυσία τ~λειωτότη, άναίμακτος'
και πνευματική, άπετέλεσε το κέντρον της λατρείας της Χόρπος, καταργή
σασα εις το παντελες τας τελετουργίας της Π. Διαθή~ης (13), άναδειχθεΙσα

Παραθέτομεν έπ' αύτου τας έρμηνευηκας θέσεις μεγάλων πατέρων της 'Εκκλησίας,
προς πληρεστέραν κατανόησιν του υπερφυεστάτου «αρτου της ζωης~.
α'. «'Ο αρτος ό κοινος ούκ

έrnούσlOς' αρτος δε οοτος ό lίγιoς έrnούσιος έστιν

fonv

άντι του, τι']ν ούσίαν της ψυχης καταστησόμενος' οοτος δε ό lίρτoς εΙς πασαν σου ηΊν

σύστασιν άναδίδοται εΙς ωφέλειαν σώματος κω ψυxης~ (Κύριλλ. Ίερ. Κατ.

5).

β'. «Ή εύχη ην ό Κύριος έδίδαξεν ούδεν γήϊνον fχει, άλλα πάντα ούράνια κω εΙς
ψυχης ωφέλειαν βλέποντα, κω αύτο το δοκουν μ1Κοον εΙναι και ώσθητόν- μάλιστα μεν

περι του θείου λόγου, fδοξε σοφοϊς άνδράσιν εΙΡf}σθαι, του την άσώματον ψυχην τρέφον
τος και εΙς την ούσίαν αύτης τρόπον ηνα κιρνωμένου κω χωρουντος' διο
α ρ τ ο ς

(Ίσιδ. Πηλουσ.

trnor. 281).

γ'. «Δεξώμεθα γαρ κατ' εύχας οϋτω πολιτευόμενοl, καθόπερ
σ ι ό ν

έ π 1 Ο ύ σ ι ο ς

εϊρηται του της ούσίας όνόματος μαλλον τη ψυχη η τψ σώματι άρμόττοντος».
lί ρ τ ο ν

έ π 1 Ο ύ

τε και ζωηκον διατροφην των ήμετέρων ,ψυχων και συντήρησιν της των χαρι

σθέντων ήμϊν άγαθων εύεξίας, τον εΙπόντα λόγον!

«έγω εΙμl ό αρτος ό έκ του ούρανου

καταβάς, και ζωην διδους τψ κόσμφ», άναλόγως ήμϊν τοϊς τρεφομένοις δι' άρετης και σο

φίας πάντα γινόμενον»

(Μάξιμ. 'Ομολογ. έρμ. εΙς το «Πάτερ ήμων~).

δ'. «Οοτος ό lίρτoς έστιν ή άπαρχη του μέλλοντος αρτου, δς έσην

έ π ι ο ύ σ 1 ο ς'

το γαρ έmούσlOς δηλοϊ η τον μέλλοντα, τούτέσην τον του μέλλοντος ώωνος, η τσν πρσς
συντήρησιν της ούσίας ήμων λαμβανόμενον- εϊτε ουν οϋτως, εϊτε οϋτως, τσ του Κυρίου
σωμα προφανως
κεφ.

λεχθήσεται»

(Ίωάνν.

Δαμασκ.

«'Έκδοσις

Όρθοδ.

πίστεως»

Βιβλ.

4,

14).
ε'. «κω το σωμα του Χριστου

li

ρ τ ο ς

έ σ τ

i ν

έ π ι ο ύ σ ι ο ς,

00

μεταλαμ

βάνειν άκατακρίτως εύχόμεθα». (θεοφ. Βουλγ. έρμηνεία εΙς τσ πάτερ ήμων, κεφ. στ').
'Εκ των νεωτέρων παράβαλε:

1962,6

Ρ.

Un Moine de l' eglise d'

Oήent.

«Jesus» ed Chevetogne

132).

9. Ματθ. κστ' 29, Πρβλ. τσ άναστάσιμον τροπάριον: «"Ώ Πάσχα τσ μέγα κω iερώ
τατον, Χριστέ, ω σοφία κω Λόγε του θεου και ΔύναμΙς' δίδου ήμϊν

έ κ τ υ π ώ τ ε Ρ ο ν

σου μετασχείν έν τΩ άνεσπέρφ ήμέpC;Ι

σ ο υ».

τ η ς

Β α ο ι λ ε ί α ς

10. «Mlζi γαρ θυσίC;Ι τετελείωκεν εΙς το διηνεκες τους άγιαζομένους». 'Εβρ. 1', 14.
11.

Έβρ. ιγ'

12.

12. Δοξ. έσπερινου Γ' Κυριακης των Νηστειων.
13. «'Αλλ' ή νέα λατρεία παρουσιάζεται έν σχέσει προς την παλαιαν κω ώς ριζοσπα
σηκη έπανάστασις κω ανατροπή. Ή περιτομή, ηnς ητο μεμαρτυρημένη κω άπαιτηθεϊσα
υπ' αύτου του θεου σφραγις της Παλαιας Διαθήκης, δεν fxel πλέον καμμίαν άξίαν δια τον
νέον 'Ισραήλ, παρα τψ όποίφ ανηκατεστάθη δια του Βαπτίσματος... Ai ζωοθυσίω παοαι κω
αύτη fn της ήμέρας του έξιλασμου, των όποίων το ώμα δ.παξ του ένιαυτου εΙσήγετο υπο
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Χριστοκεντρικη και Τριαδική (13 α ), τον δε κοινωνουντα της θυτηρίου αύτης
τροφης «θεΟΠΟlΟυσα» και «άρραβωνα» παρέχουσα είσόδου έν τη καινη και
προσδοκωμένη βασιλεί<;ι του θεου ( 14 ) •

,Ακριβως

δια τουτοκαι ή πρώτη Έκκλησία, έφαρμόσασα πιστως τους λό

γους του <Ιδρυτου αύτης, προσέφερε

κ α θ'

έ κ ά σ τ η ν

τοίς πιστοίς

«σωμα και ώμα Χριστου», κατα την διαβεβαίωσιν του ίερου συγγραφέως των
Πράξεων.

«'ΤΗσαν, γράφει, προσκαρτερουντες τΏ διδαΧΏ των" Αποστόλων και τΏ
κοινωνί<;ι και τΏ κλάσει του

αρτου

και ταϊς προσευχαίς»

(Πραξ β ι,

42).

Είς το άνωτέρω γεγονος πρέπει ν' άναζητήσωμεν όλόκληρον το μεγαλείον
των πρώτων Χριστιανων, ού μόνον εΙς περιόδους εΙρήνης άλλα και χαλεπω

τάτων διωγμων, πραγμα σπερ έξέπληττεν 'Ιουδαίους και Έθνικουςδια το
λαρπρον του βίου των, την παρρησίαν της όμολογίας των, την μεταξύ των

"άΥάπην, τα όποία ώς μαγνήτης ει'λκων τους μακραν της Έκκλησίας, ένψ ό
Κύριος «προσετίθειτους σψζορένους καθημέραν τΏ Έκκλησία». (Πραξ. β ι,
<ο καθηγητης π.

' Ι.

47).

Ρωμανίδης, άναφερόμενος έπι του άνωτέρω γεγο

νότος, γράφει: «Το άκριβες νόημα του να εϊναι ης μέλος του σώματος του
Χριστου με την εννοιαν του γίγνεσθαι, δύναται να κατανοηθη και έκ του γε

Ύονότος στι είς καιρους

δ ε ι ν ω ν

δ

1

ω γ μ ω ν

ΟΙ Χριστιανοι των πρώ

των ώώνων διεκινδύνευον την ζωήν των δια να παραστουν κατα την Εύ

χαριστίαν.

(Dix: The shape of the Liturgy, σελ 141-155). "Αν και μετελάμ

του άρχιερέως των 'Ιουδαίων είς τα. δ.για των άγίων, κατηργήθησαν ώς σκιώδεις και στε
ρούμεναι πραγματικης δυνάμεως, μία δε μόνη διεκηρύχθη ώς άληθης και ώωνία, ή έν τη

κλάσει του lίρτoυ προσφερομένη ώς άναπαράστασις της μιας θυσίας του Έσταυρωμένου
Μεσσίου.

Κατηργήθη λοιπον και το 'Ιουδαϊκον θυσιαστήριον, μετ' αύτου δε και ή λευϊnκη ίε
ρωσύνη και ολαι αΙ τελεταl του Ναου μετα. πασων των έορτων, των έχουσων καθαρως

'1

ουδαϊκον χαρακτηρα, οΙαι ή Σκηνοπηγία και αΙ έoρταl των Φώτων, των 'Εγκαινίων, των

Πουριμ κλπ., καθως Kαl οί νουμηνίαι Kαl αύτο εη το Σάββατον, οπως τουτο έωρτάζετο
&πο του 'Ισραήλ ηλλαξαν δε έξ όλοκλήρου περιεχόμενον Kαl χροιαν και αΙ δύο διατη
ρηθείσαι έκ της παλαιας Οικονομίας έoρταl το πασχα και η Πεντηκοστή, προσαρμοσθείσαι
εις τα. της νέας Οικονομίας μυστηριώδη γεγονότα, τα. Πάθη Kαl την ΆνασταΟ1ν του Κυ
ρίου έξ ένος και την καθοδον του αγίου Πνεύματος έξ έτέρου». (Π. Τρεμπέλα, μνημ.
εργ. σελ.

73 - 4).

13α. «OίJτως έν συμιπερασμαη δυνάμεθα να εϊπωμεν δη η τέλεσις του εύχαριστηρια

κου Μυστηρίου άποτελεί την φ Q ν έ ρ ω σ 1 ν της Τριαδικης οίκονομίας:
δοκεί εις την θυσίαν του γιου κα1 άiτoδέxεται αύτή ν , ό γιος την π Ρ ο σ φ
π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α 1 έν αύτη, κα1 το Πανάγιον Πνευμα την κ α θ α Υ 1
την τ ε λ ε ι ο ί». 'Ιερομ. Γρηγορίου, «Ή f\ειτουργία της Εύχαριστίας του
ναι

1971,

σ.

ό Πατηρ εύ
έ ρ ε 1 κα1
ά ζ ε 1 και
θεου», Άθη

85.

14. «Δια. τουτο τδ οα/μα (-ωυ Χριστου σ. ήμ.) ούκέη γη και σποδος έγώ, ούκέη ώχμά
λωτος, άλλ' έλεύθερος' δια. τουτο τους ούρανους έλπίζω, και τα έν αύτοίς άπολήψεσθαι άγα
θα, την άθάνατον ζωήν, την 'των άγγέλων ληξιν, την ueTQ. Χριστοίί όμΙλίαν». 'Ιωανν. Χρυ
σόστ. Ρ.σ. 61,203-' Παράβαλε και-πρεσβ.'Ιωάννου Ρωμανίδου, «ΤΟ προπατορικον αμάρ
τημα», σελ. 126·~1ϊ·ΆθηνΌ.l-l957.··
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βανον καθημερινως κατ' οΙκον έκ των τηρουμένων στοιχείων του μυστηρίου
ή σ θ ά ν ο ν τ ο

τ η ν

ύ π ο χρ έ ω σ ι ν

να παρευρίσκωντω κατα την·

όμαδικην συγκέντρωων της 'Εκκλησίας, διότι κατα την συγκέντρωσιν αύτην
το σωμα του Χριστου συνεχως μορφουτω ύπο του Πατρός, ό όποϊος άποστέλ
λει το Πνευμα του, δια να μορφώση το σωμα του

XPlOTOU.

<Η άπουσία άπσ

τιιν έπίκλησιν της 'Εκκλησίας προς τον θεον 'να άποστείλη

το Πνευμα του,

δια να ποιήση τον αρτον και τον οΙνον σωμα και αΙμα του Χριστου, ωστε δι'
αυτων να τραφfj το σωμα του Χριστου και να ένωθfj δια της κοινωνίας του
έ.νΟς Πνεύματος,

έσήμαινε καταστροφην

της σφραγϊδος

του πνεύματος

και

αποκοπην άπο του σώματος του Χριστου.

<Η απουσία έκ των συγκεντρώσεων ενεκα φόβου, έθεωρεϊτο ώς κάτι παρά~
λογον, διότι ΟΙ Χριστιανοι έν τψ βαπτίσματι εχουν άποθάνει έν κόσμψ. Αύτη
πρέπει να εΙναι ή μόνη λογικη έξήγησις της πράξεως της 'Εκκλησίας
ά π ο β ά λ

n

Ρ ι α κ η ς

λ α τ Ρ ε ί α ς

τ ο υ ς

χρόνους των διωγμων»

μ η

μ ε τ έ χ ο ν τ α ς

κ α Ι

τ η ς

κ ο ι ν ω ν ί α ς,

ν α

ε ύ χ α Ρ ι σ τ η

ακόμη και κατα τους

(15).

Τίς δεν διαβλέπει είς τας άνωτέρω γραμμας τον φλογερον πόθον των πι
στων ΟΙ όποίοι προκειμένου να μεθέξουν των «θεοποιων χαρίτων» του «κωνου

της άμπέλου γεννήματος», ήδιαφόρουν εύχαρίστως και δι' αύτην είσέτι την
ζωήν των;

<Οποία σήμερον διαφορά! Διότι ού μόνον ΟΙ έν κόσμψ πιστοί, μη δυνάμενοι
έκ ποικίλων λόγων να μεταλάβουν ϊστανται αδιάφοροι ένώπιον του προσφερο

μένου βασιΛικου δείπνου,

-

έννοεϊται όσάκις έκκλησιάζωνται- άλλα και ΟΙ

έν Μοναστηρίοις, κυρίως, άσκούμενοι, έκ των αδιαλείπτως προσφερομένων

άναιμάκτων θυσιων, είς έλαχίστας απολαμβάνουν του ούρανίου Δώρου, άρ

15.

Ή ανθρωπολογία του Μεγάλου Εύχολογίου, «Κιβωτός», ΆπρίλlOς

Το παρατεθεν απόσπασμα μόνον είς Άγγλικήν, έν τψ:
Reνiew.
Ήλ.

1954.

1955 και έξ.
«The Greek Orthodox Theologίcal

'Ενδεικτικως αναφέρομεν και τα έξης σημαντικά,Υραφέντα ύήο του αρχιμ.

Μαστρογιαννοπούλου:

«'Εαν ό πόθος του βαπτίσματος ητο το πρωΤΟΥ ίσχυρον αίσθημα, που εννοιωθεν ό
προσερχόμενος είς την αρχαίαν 'Εκκλησίαν, ό πόθος της θείας Κοινωνίας ητο εκείνος που

διεπότιζεν όλόκληρον την έφεξης ζωήν του. Δεν είναι ύπερβολη να είΠΏ κανείς, δη ΟΙ
αρχαίοι Χριστιανοι έζουσαν με τον ιερον αύτον πόθον. Γεματοι εΙναι οΙ τόποι της αρχαίας
λατρείας, ίδίως αΙ κατακόμβαι, απο σύμβολα άλληγορικα της ούρανίου τροφης των ΠΙ

Ιστων... 'Αλλ' ό πόθος της σ υ ν ε χ ο 'ίί 'ς

θ ε ί α ς

Κ ο 1 ν ω ν ί α ς δεν εΙ

κονίζεται μόνον εΙς αρχαίας επιγραφάς. "Ήτο μια ζωντανη πραγματικότης. 'Εκείνο που
συνιστουσε ό μεγάλος έρμηνευτης του μυστηρίου αγιος Ί γνάτιος είς τους 'Εφεσίους:
«σπουδάζετε συχνότερον συνέρχεσθαι εΙς εύχαριστίαν θεου», το βλέπομεν είς την καθη
μερινην ζωην των αρχαίων Χριστιανων. 'Όχι μόνον κάθε Κυριακήν, αλλα και κατα τας
καθημερινας έκοινώνουν ...

«Δεν ήμπορουμε να ζήσωμε χωρις να τελουμε τον θείον δεiπνoν! Δεν ήμπορεί να
ύπάρξrι ΧΡlOτιανος χωρις την θείαν Εύχαριστίαν!» Αύτην την μεγαλειώδη διακήρυξιν των

μαρτύρων της Καρχηδόνος ενώπιον του ανθυπάτου Άντωνίου (11 Φεβρ. 804 μ.Χ.) απευ
θύνει με ενα στόμα όλδκληρός ή Χριστιανοσύνη των πρώτων αίώνων~. «Η εκκλησία των.
Μαρτύρων, Άθηνω 1959, σ. 101-8).

Ι

:Ι

!

,i
~
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κούμενοι είς μίαν άπλην και μόνον παρακολούθησιν, έξομOlωθείσης οϋτω της
θείας Λειτουργίας με τας άκολουθίας του έσπερινου η του ορθρου, και μάλι
στα έπi άποδόσει ησσονος έπισημότητος, καθόσον ένψ έκείναι τελουνται εις

τον κεντρικον ναον (Καθολικόν), δι' αύπΊν εΙναι άρκετον εν παρεκκλήσιον
έκ των πολλων ύπαρχόντων τοιούτων!

Όπ6σον ή άρχαία 'Εκκλησία εΙχε πλήρως άντιληφθη την σπουδαιότητα του
Μυστηρίου! τουτο πιστοποιείται εύκόλως και έκ του γεγονότος της τοποθετή
σεώς του έν τψ κέντρψ της λειτουργικης αύτης ζωης, κατασταντος οϋτω το

κατ' έξοχην άντικείμενον λατρείας των πιστων.
Δια την πρώτην 'Εκκλησίαν ητο άδιανόητος ή τέλεσις του Μυστηρίου α
νευ συμμετοχης των τέκνων της είς αύτό. <Η μη μετοχη εις το Δείπνον έθεω

ρείτο ά π ο κ ο π η

έκ του σώματος του Χριστου. «'Εν Tfj ΕύχαριστίζΙ ή 'Εκ

κλησία προσεύχεται ώς σωμα Χριστου και ΟΧΙ άτομικιστικως.

•Αποτελεί

άντί

φασιν να εχωμεν κατ' αύτην μη μεταλαμβάνοντας, διότι ένψ οΌτοι μετέχουν
των εύχαριστηριακων προσευχων δια την σωτηρίq.ν και την κοινωνίαν, έν Tfj
πράξει δεν μεταλαμβάνουν

θι)

(16). •Ακριβως

της ζωης του Χριστου».

('Ι.

Ρωμανίδου,

αύτό

δια τουτο ή Έκκλησία, ού μόνον δια κανόνων ( 17 ), άλλα και

δια των σαλπίγγων του πνεύματος, των πνευματοφόρων και άγίων αύτης πα

τέρων και διδασκάλων, έδίδαξε τον πιστον λαον αύτης την άναγκαιότητα της
συμμετοχης του εις το ύπερφυες Μυστήριον, δια την έν Χριστψ άναγέννησιν

,

,

και σωτηριαν του.

Πλην των άναφερθέντων χωρίων της Καινης Διαθήκης, δι' ων μαρτυρεί
ται ή καθημερινη προσέλευσις των πιστων εις τας «κλάσεις του αρτου». ηδη
άπο των άποστολικων Πατέρων και έντευθεν, συνεχη εχομεν την μαρτυρίαν
της των πιστων σuμμετoxης έν τψ Μυστηρίψ.

Και ένψ ό 'Ιουστίνος ό φιλόσοφος και μάρτυς όμιλεί περι της

κ α τ α

Κ υ Ρ 1 α κ Τι ν συναγωγης των πιστων έπι το αύτο προς μετάληψlν των άγια

16. «Έπειδη ή κοινωνία fxeI παύσει να εΙναι αύταπόδεικτος όλοκλήρωσις του Εύχα
ριοτηριακου μυστηρίου (τα 90% των εύχαριστηριακων μας Λειτουργιων τελουνται χωρις να
μ···ταλαμβάνη

κανείς),

ανεmύχθη

μία πρόσθετος

κω

ούσιαστικως

ανεξάρτητος

θεολογία

τηι:; Εύχαριοτίας ώς θυσίας, έγκύρου καθ' έαυτήν, ανεξαρτήτως της παρουσίας η της συμ
μf.τοχης του λαου». Άλεξ. Σμέμαν, «θεολογία της Εύχαριστίας»

ματικον Συμπόσιον. Άθηναι
ώοις 6ρθόδοξος θεολόγος

έν:

«θεολογία»

1962, σ. 116. τα ανωτέρω τονίζει έσχάτως
Olivier Clement με χαρακτηρίζουσαν fμφασιν.

-

Πνευ

κω ό έν Παρι

Un des scandales majeurs de Ι' Orthodoxie contemporaine est que les theologiens dissar
tent sur Ι' «ecclesiologie eucharistique» tandis qu' a la plupart des liturgies personne ne com
munie (ίι ya beacoup d' exceptions, je le sais; π' empeche que c' est υη fait massif). Contacts
1971. Νο 76, ρ. 404.
17.

Πλην των 80υ και 90υ 'Αποστολικων κανόνων, ό 20ς Άντιοχείας, οί 660ς κω 800~

της 'Έκτης Οίκουμ. Συνόδου, ώς έπίσης και ό 110ς της Σαρδικης, έmβάλλουν την συ
χνην προσέλευσιν και συμμετοχην είς την θείαν Εύχαριστίαν α φ ο ρ ί ζ ο ν τ ε. ς

τους

ανευ σοβαρου λόγου μη προσερχομένους, η ()ντας έν αύτη και μη μεταλαμβάνοντας, καίτοι

δυναμένων προσελθεϊν.
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σμάτων (ΑΙ Άπολ.

66, 2)

αι μαρτυρίαι εΙς τους μετ' αύτον ώωνας πληθαίνουν

σφόδρα, το πυκνότερον των προσελεύσεων διατρανουται εΙς την Τράπεζαν του
Κυρίου, π)ν άγιάζουσαν και θεΟΠ010υσαν. Ή αρχαία Λειτουργία π.χ. τοϋ άγίου
i·
Ι

Κλήμεντος, μας παραδίδει ώς έξης το γεγονσς της Μεταλήψεως.

«Και μετα τουτο μεταλαμβανέτω ό έπίσκοπος' επειτα ΟΙ πρεσβύτεροι και

οί διάκονοι και ΟΙ ίιποδιάκονοι και ΟΙ άναγνωστω και ΟΙ ψάλτω και ΟΙ άσκη
ταί, και έν τώς γυναιξιν αi διακόνισσω και αι παρθένοι και αι χηραι, εΙτα τα
ηωδία, και τότε πας ό λαος κατα τάξιν και μετα ώδους κω εύλαβείας ανευ
θορύβου» (18)

.

"Ας :ίδωμεν σμως πως ό καθηγηπΊς Π. Τρεμπέλας περιγράφει έκφραση

κώτατα το «συνεχως» τουτο προσέρχεσθω της άρχαίας 'Εκκλησίας εΙς το Πο

τήΡlOν της Ζωης. «Ένωρίτατα έξ αλλου γίνεται λόγος περι καθ' έκάστην ή
μέραν κοινωνίας τοϋ Μυστηρίου, τοϋ μεν Μεγάλου Βασιλείου «καλον και
έπωφελες» κηρύττοντος το κοινωνεϊν καθ' έκάστην, κω βεβαlΟϋντος, ση έν

Tfj

κατ' αύτσν παροικίQ. έΚΟ1νώνουν «τέταρτον» καθ' έβδομάδα, ητοι «έν

τράδι και

Tfj

Τε

Tfj Παρασκευfj Κιαι τψ Σαββάτψ !Και Tfj Κυριακη», του δε Τερτυλλια

νοϋ μαρτυρουντος, ση καθ' έκάστην έτελεϊτο ή θεία Εύχαριστία, ΙδίQ. δε κατα
την

Τετάρτην

και την Παρασκευή ν,

και του

Κυπριανοϋ

συνεπιβεβαιοϋν

τος, ση καθημερινως την ΕύχαΡlOτίαν ώς τροφην σωτηρίας λαμβάνομεν, άλλα
και του ' Αμβροσίου πληροφορουντος περι της κατα την Έκκλησίαν των Μεδιο
λάνων πράξεων, καθ' ην ό Χριστος καθ' έκάστην αύτψ μετεδίδετο.
»θεωρούμενος δε ό της Εύχαριστίας αρτος ηδη ίιπο του Τερτυλλιανοϋ
{~ς ό έν

Tfj KUPIaKfj

προσευχfj «αρτος ήμων ό έπιούσlΟς», «ό έπi την ούσίαν της

ψυχης κατατασσόμενος», κατα Κύριλλον τον 'Ιεροσολύμων», η αρτος ό καθη
μερινος

panis quotidianis ώς καθ' ήμέραν λαμβανόμενος, παρέχει βάσιν εΙς τον
συγγραφέα του De Sacramentis να προβάλ:n το έρώτημα και μετ' αύτο την προ

τροπήν. «Έαν καθημερινώς έστιν ό αρτος, διατί τοϋτον μετα ετος όλόκληρον
λαμβάνεις; Λ

6.

μ β α ν ε

κ α θ'

έ κ ά σ τ η ν,

ση καθ' έκάστην σοι πρόκει

ται. Οϋτω ζηθι, ϊνα tjς αξlΟς καθ' έκάστην να κοινωνfjς. υΟ σης δεν εΙναι αξιος
καθ' ήμέραν να λαμβάνη, δεν εΙναι αξιος ούδε μετα παρέλευσιν ετους να λά
βη». «Δογματική»,

Μ.

τόμο γΙ, σελ.

148 (19).

The Liturgies of s. Mark, s. JaΩ1es, s. Clelnent. s. Chrysostom, s. Basi1. Ed. Rev. J.
Nealle, London 1859. ρ. 107. Φωτ. έπανέκδ. 1969 ύπό A.M.S. Press Ν.Υ.

Κατα άρμενικον ετήσης λειτουργικον τύπον, ητοι κατα την λεγομένην Λειτουργίαν του Ά
γίου 'Αθανασίου, ό διόκονος παρακελεύει:

«' Ασπόσασθε

άλλήλουςεν φιλήμαη άγίψ κω

οί μη δυνάμενοι εν ύμίν μετασχείν του θείου τούτου Μυστηρίου

ρων και δέεσθε»~ Ε. Θεοδώρου, Σημειώσεις Λειτουργικης, Άθηναι

έξέλθετε fξω των θυ

1971,

σ.

85,

πολυγραφ.

19. Μ. Βασίλ. επιστ. 93 πρός; Πατρικίαν μοναχην Μ. 32,484. Tertul. De ido1. 7, Deodorat
Μ. L. 1, 745, 1286, Cypr. De Ol"at domiiι. 18. «Eucharistianl quotidie ad cibum salutis accipi
mu:;», M.L. 4, 549, Ambros. Ιη psal. 118, serm 18, 26. M.L. 15, 461. «Christus quotidie mini
stratur». Tertul. De orat 6. M.L. 1, 1263, Κύριλλ. ·Ιεροσολύμων. Μυστ. Κατηχ. 5 § 15. Μ. 33,
1120. Si quotidianus est panis, cur post annum ille sumis... ? Accipe quotidie, quod quoti
die tibi prosit. Sic vive, ut quotidie mereris accipere. Qui ηοη meretur quotidie accipere nor
meretur post annum accipere» • De sacram. V. 25.
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Είς τας άκολουθούσας σελίδας του παρόντος θα εχωμεν την εύκαιρίαν' να
άναφερθωμεν πολλ6κις

σου

των

παρομοίων ένδέίξεων, αϊτινες διήκουσαι δια μέ

ώώνων μέχρι του

(+ 1920),
σ ε ω ς

t:rd

νεοφανους

αγίου

Νεκταρίου

του

θα διασαλπίζουν την συνέχειαν της ά λ η θ ·0 υ ς

εν τfί έφαρμογη της σ υ ν ε χ ο υ ς

εν

Αίγίνη

Π α Ρ α δ ό

θείας Μεταλήψεως.

θα ητο αδιανόητον ή 'Εκκλησία να ενεργήση διαφόρως. Ό άπολεσθεις
Παρόδεισος, έν τη εύσπλαγχνίQ του θεου, παρείχετο ύπο την νέαν μορφην
της θείας Λειτουργίας εΙς τα τέκνα Της, προς παρηγορίαν, προς θέωσιν, ώς «άν

τίδοτον του μη αποθανείν»' ητο δυνατον ώς Μήτηρ να αδιαφορήση και έγκα
ταλείψtΊ ταυτα λιμώττοντα; (20).

20. Το ούσιωδες δμως της θ. Λειτουργίας δεν εΙναι οί καρποί της αύτοΙ 'Ίσως είς
- τέλος δεν πρέπει να όμιλωμεν περι καρπων, άλλα περι καρπσυ. ΚαΙ δ καρ

το τέλος

πος αύτος εΙναι ή κοινωνία του ανθρώπου μετα του Κυρίου. Αύτη ή κοινωνία συνιστδ.
την ούσίαν της θ. Λειτουργίας. Δεν θα ητο ϊσως πολυ τολμηρον αν έλέγαμεν δη είς άνη

κατάστασιν του άπολεσθέντος παραδείσου ό θεος έχάρισεν είς τον ανθρωπον τ/ν θ. Λει
τουργίαν. Είς το κέντρο της, ώς αλλο δέντρο ζωης, εύρίσκεται το ΑΙμα τοΟ Δεσπ6του. Κα/.

μακάρlOΙ οί τρώγοντες έκ του καρπου τούτου». θεία Λατρεία, Δ' Συνέδριον «'Έφεσος» Ά

θηναι,

1964,

σελ.

53).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΗΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΜΟΝΑΧΙΣΜΩ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΝ ΑΓιΩ ΟΡΕΙ
Ή πνευματικη ποληεία του άληθους μοναχου, μη άρκουμένη εις τα οικεία
μέτρα της άσκήσεως, άδιαλείπτως έπιζητεί την θείαν άρωγήν, δια προσευ
χων και της κατα το δυνατον συχνοτέρας συμμετοχης εις την Τράπεζαν του
θεου

( 2,1 ) •

Και πως εΙναι δυνατον να συμβΏ αλλως, σταν αύτος ό Σωτηρ ήμων έν τψ
Εύαγγελίφ σαφως έδήλωσεν δτι, «χω ρις έμου ού δύνασθε ΠOlείν ούδεν» (Ίω.

ιε' ,

5),

και «αν μη φάγητε Tlιν σάρκαν του

,Τ
,,,
"
.
του το
αιμα, ουκ
εχετε ζ
ωην
εν
εαυτοις»;

'

-

·0

uiou

του άνθρώπου και πίητε αύ

('Ι ω. στ

' , 53) .

άρΧώος μοναστικος κόσμος βιώσας μετα πάσης συνεπείας το σωτηριω

δες της συνεχους προσελεύσεως και συμμετοχης εις τον Δείπνον του

Yiou

του

θεου, άφηκε πολυτιμοτάτας εις ήμας ύποθήκας τας όποίας πολύτιμοι iOΤOPIKOl
δέλτοι διέσωσαν μέχρι της σήμερον. Παραθέτομεν έν βραχύτητι τας σπουδαιο

τερας των πηγων, τας όποίαςέκρίναμεν ως πλέον άρμοδίας, και αιπνες έν πολ
λΏ σαφηνείςι. και χάρηι άποστοματίζουν

πάντας τους έναντίως

φρονουντας

και πράττοντας.

αΌ τα εις τον αγlΟν ΠαχώμlOν ύπο του άγγέλου παραγγελθέντα, περιε
λάμβανον και τα έξης:

«'Έκαστος αύτων έχέτω μηλωτην αιγείαν, ειργασμέ

'

,

'

, εσ
, θ ιετωσαν. 'Α'
'Σ α β β α
νην, .;ς"
~Iς ανευ μη
ΠlOντες,δ'"
ε εις την κοινωνιαν κατα

τ ο ν

κ α Ι

Κ υ Ρ ι α κ ή ν,

τας ζώνας λυέτωσαν, την μηλωτην άποτιθέ

σθωσαν και μετα κουκουλίου μόνον εΙσιέτωσαν ... » (22).

β'. Έν τψ Γεροντικψ
χουσι γαρ εθος

oi

( εκδ.

'Αστέρος σελ

123),

άναγινώσκομεν: «'Έ

Αιγύπτιοι πατέρες, τον λεβίτωνα εις ον λαμβάνουm το α

γιον σχημα, και το κουκούλlOν, φυλάττειν ~ως θανάτου και έν αύτοίς ένταφιά
ζεσθαt, κατα Κ υ Ρ ι α κ η ν

μόνον εις την Άγίαν ΚOlνωνίαν φορουντες αύ

τα και εύθέως συστέλλοντες»,

21.

cΤετρωμένος καρδίαν ειμ! έΥώ' έξέτηξέ με ό ζηλος σου, ήλλοίωσέ με iι άΥα/τη σου,

Δέσποτα' δέσμιός ειμι τψ ερωτί σου' έμπλησθείην σου των σαρκων- κορεσθείην του ζωη

ρου και θεΟΠΟlΟυ αϊματός σου' άπολαύσαιμι (ων άΥαθων' κατατρυφήσαιμι της θεότητος».
(Ίωάνν. Δαμασκηνου,

22.

Ό

ιστορικος

M.P.G. 96, 817).
Σωζομενος

«Διφθέρας δε άμφιέννυσθαι

άναφερόμενος

εις το

άνωτέρω

(τους Παχωμιανους μοναχούς)

κεφαλας σκέπεσθαι (ή δέλτος προσέταπε).,

γεγονος

σημειοί:

και τιάραις έρίναις τας

. .Τη δε πρώτη και τελευταί~ ήμέρ~ της

έ6δομάδος, έπ! KOIνωνί~ των θείων μυστηρίων τψ θυσιαστηρίψ προσι6ντας, τας ζώνας
λύεΙΥ, και τας διφθέρας άποτίθεσθαι». Μ.Ρ.σ.

67, 1072. Παρά6αλε Kαi τα -ύπο Εύσε6ίου
Καισαρείας γραφόμενα περι της κατα Κυριακην μεταλήψεως έν Ρ.σ. 24, 701.
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γΌ

Ό αγιος Παχώμιος έν τψ 17ψ αρθρψ του «Κανονισμου» του άναφέ

ρει: «την

Κ υ Ρ ι α κ η ν

κω την σύναξιν, καθ' ην θα γίν:ή ή μετάδοως της

θείας rνIεταλήψεως, ούδεις ετερος δικαιουται να ψάλλrι, πλην του προεστωτος
και των πρεσβυτέρων, οϊτινες εχουων άξίαν τινά~. (Δ. Πετρακάκου,
ναχικοι θεσμοι έν τη όρθ.

σ.

Άνατολικη

Έκκλησίςι~,

Τόμ.

«01 μο
Λειψίςι. 1907,

ΑΌ

100).
δΌ

Ό δσlOς Νείλος ό άσκητης παραδίδει:

«Πάσης άπέχου φθορας, και του μυσηκου δείπνου π α σ α ν

ή μ έ ρ α ν

μέτεχε. Οϋτω γαρ Χριστου το σωμα το ήμέτερον γίνεται~.
εΌ
ρων τα

P.G. 79, 1372 - 3.
Ό μέγας άσκητης Ποιμην φέρεται έν τψ Γερονηκψ, σελ. 88, άναφέ
κάτωθι: «<'Ον τρόπον έπιποθεί ή ελαφος έπι τας πηγας των υδάτων ...

οϋτω και ΟΙ μοναχοί, έν Tfj έρήμψ καθεζόμενοι, καίονται υπο του ίου των πο

νηρων δαιμόνων και έπιποθουσι το Σ ά β β α τ ο ν και την

Κ υ Ρ ι α κ ή ν,

ωστε έλθείν έπi τας πηγας των ύδάτων' τουτέσην έπi τψ σωμα και αίμα του
Κυρίου, ϊνα καθαρισθωων άπο της πικρότητος του πονηρου».

στ'. Ό έπίσκοπος Έλενουπόλεως Παλλάδιος έν τψ «Λαυσαϊκψ» αύτου,
άναφέρει το έξης λίαν χαρακτηρισηκόν:

γαρ συν αύτψ

«01

('Απολλω)άδελφοί, ού

πρότερον της τροφης μετελάμ

βανον, πριν η της εύχαριστίας του Χριστου κοινωνήσωσι' εθος γαρ τοϊς μεγά
λοις, μη πρότερον τροφην προσίεσθαι τη σαρκί, πριν η την πνευ,μαηκην τρο

φην Tfj ψυχη παραδουναι' αϋτη δε έστιν ή του Χριστου κοινωνία, και δη δεϊ,
εL δυνατόν, τοίς μοναχοϊς

κ α θ'

έ κ ά σ τ η ν

ή μ έ ρ α ν

των μυ στη ρίων

του Χριστου κοινωνείν' ό γαρ μακρύνων έαυτον άπο τούτων,μακρύνεται

άπο

του Θεου· ό δε συνεχως τουτο ποιων, τον Σωτηρα συνεχως υποδέχεται». p.G.

34, 1148.

Το αύτο διηγείται δη ένεργείτο και παρά τινος θαυμαστου

άββα'

'Ώρ, ήγουμένου χιλίων ιάδελφων, οϊηνες καθημερινως μετελάμβανον.

ζ'.

Ό καθηγητης

, Ι.

Φωκυλίδης γράφων την ίστορίαν «της (Ι ερας Λαύ

ρας Σάββα του ήγιασμένου», είς την οζ' σελίδα των προλεγομένων, άναφέρει

δη κατα

Σ ά β β α τ ο ν, Κ υ Ρ ι α κ η ν

καΙ έ ο ρ τ α ς

συνήρχοντο πάν

τες ΟΙ μοναχοι και των πέριξ λαυρων και μετελάμβανον έν τψ κεντρικψ Ναψ

της του Όσίου Μονης. (Παρα Μοναχψ Θεοδοσίψ, μνημ. εργ. σελ.
Συμπερασμαηκως δε άναφέρει τα έξης ό ανωτέρω συγγραφεύς:

109) (23).

«' Απόδειξις

δη ΟΙ παλαlOι μοναχοι έτέλουν την θείαν Λειτουργίαν με άποκλειστικον σκο
πον να μεταλάβουν».

η'.

Έρχόμενοι είς τον 90ν ώα/να θαυμάζομεν και πάλιν την συνέχειαν

της άγίας ταύτης συνηθείας, καίτοι ή άμέλεια και πνευμαηκη νωθρότης έπο

λέμει και τότε, ώς πάντοτε, τους παρέχοντας άφορμας και αίτίας προς τουτοο

Είς την ακολουθουσαν περικοπην των Κατηχήσεων του άγίου Θεοδώρου του
Στουδίτου, περιγράφεται άναγλύφως ή Μυστηριακη ζωη και τάξις του περιω

23.

Παράβαλε

Αο

Dmitήevsk.ij,

Opisanie.

ο ο,

τόμο

Α,

σελ.

223.

Άρχιμο

Παπαδοπούλου, ΑΙ διατάξεις του Άγίου Σάββα, 'Εκκλησιαστικος Φάρος

142, Byzantinische Zeitschrift,

ΠΙ,

1894,

σελ.

169.

1921

Χρυσοστ.

(Κ)

. σελ
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νύμου κοινοβίου, το όποϊον ΣUνεXίσαν τας «Παραδόσεις»(24) της Λαύρας του
άγίου Σάββα, εμελλε να άποβΏ ύπόδειγμα και δια την μετα δύο αιωνας έναρ
ξαμένην κοινοβιακην βIOτ:rΊν του iερου "Αθωνος.

«Πολ/α Ισχύει τα δάκρυα, ή κατάνυξις, κώ γε προ πάντων, κω μετα πάν
των ή Μετάληψις των άγιασμάτων, περι ην ούκ οΙδα σπως, όρων ύμας άμελως
διακειμένους, λίαν θαυμάζω' καν μεν πςιρΏ

κ υ Ρ 1 α κ ή,

προσερχομένους

τοϊς μυστηρίοις' αν δε έν έτέρςι ήμέρςι γένηται σύναξις, ούδαμως ύπαντωντας,

καίτοι γε έν τψ Μοναστηρίφ, κ α θ'
τ Ψ

έ κ ά σ τ η ν

ή μ έ ρ α ν

έ ξ ο ν

ii

ν

β ο υ λ ο μ έ ν φ κ ο 1 ν ω ν ε Ϊ ν ...
»Άλλ' εi και γέγονεν, προς γουν το έξης, παρακαλω άσφαλισώμεθα,

εί

δότες την δύναμιν του δωρήματος, και οσον ένδέχεται, καθαιρόμενοι, μετέχω
μεν των άγιασμάτων' καν τύχη έργοχείρφ ήμας σχολάζειν, έπαν ό σημαντηρ

μηνύση, καταλιμπάνειν

το εργον και μετέχειν του δώρου έν πολλΏ προθυ

μίςι' και του το, ώς οΙμαι, μαλλον δε ώς τοάληθες εχει, πάνυ βοηθήσει ήμϊν
τη παρασκευΏ της μεταλήψεως, φυλάπεσθαι καθαρούς;

Tfi

γαρ άδιαφορίςι του

μη κοινωνεϊν, πως ούχ άλωσώμεθα πάθεσι; γενήσεται δε ήμϊν και έφόδlOν ζω
ης αίωνίου». (Κατ. lΟ7η, τΏ Τετάρτη της Ε' έβδομάδος)

(25).

'Εκ της άνωτέρω περικοπης έξάγοντω άβιάστως τα κάτωθι συμπεράσμα
τα:

24.

«Αί παραδόσεις του όσίου Σάββα του ήγιασμένου, γραφεϊσω το ε:τος

δεών, «Βυζαντινον 'Εορτολόγιον», σ.

269),

533

(Μ. Γε

άπετέλεσαν το Κτπορικον TυΠlKOν της του

'Οσίου Μονης. Αί παραδόσεις αυτω, ιίναφερόμενω εις τήν έσωrερικην διακυβέρνησιν της
Λαύρας και των αλλων Μοναστηρίων, τα όποία εΙχεν ίδρύσει ό <Όσιος, ύπετέθη, έφ' δ
σον έθεωρουντο ώς άπολεσθείσω, δη περιείχον τας λεπουργικας διατάξεις του Ίεροσο

λυμιτικου TυΠlKOυ, δι' δ κω οί άναθεωρήσαντες αύτο έν Κωνστανηνουπόλει κατα τον
ιβ'

- ΙΥ'

τριάρχου

ώωνα ύπέγραψαν τουτο TυΠlKOν του Άγίου Σάββα άναθεωρηθεν ύπο του Πα
Σωφρονίου το πρωτον κω εΙτα ύπο 'Ιωάννου του

Δαμασκηνου ...

Ούτω δια

μορφωθεν το Ίεροσολυμπικον Τυπικον της Λαύρας του ·Οσίου Σάββα έπεκράτησε τον

ιε' ώων α είς α π α σ α ν την 'Ανατολικην 'Εκκλησίαν διά τε τας μονας κω τας κόσμον
έκκλησίας' προσπάθεια δε του Σ υμεων θεσσαλονίκης, δπως έπαναφέρτι δια την λατρεί
αν τας άσματικας ακολουθίας της Κων )λεως, άπέτυχεν». (<<Τυπικον» ύπο Γ. Μπεκατώρου

εις Η.θ.Ε., τόμο ΙΙ, σ. 901- 2. Παράβαλε </Η Λεπουργία μας:ι>, Άθηναι 1963, σ. 97).

25.

«Μη ού μεταλαμβάνομεν

ματος του Χριστου;

κ α θ'

έ κ ά σ τ η ν

κα! τί ετερον γλυκύτερον

του άχράντου σώματος και αϊ

εϊη αν της άγίας κοινωνίας, χαριζούσης

ζωην αίώνιον τοίς κοινωνουσι μετα καθαρου συνειδότος;» (θεοδ. Στουδίτου, Κατ. Β' Κυ
ριακης των Νηστειων, εκδ. Ζαχαρίου ·Ιερ. Μικραγιαννανίτου, ·Ερμούπολις, σ.

666).

Μη δε

νομίση τις οη άναφέρων ό αγιος καθημερινην θείαν Κοινωνίαν, προϋπέθετε σ υ ν ε χ η

ά ν έ λ α ι ο ν

δ ί α 1. τ α V"

ούδεν τούτου άναληθέστερον. Οί άκολουθουντες λόγοι του

εις την ΠαρασKεUΙlν της αρχης της νηστείας των Χριστουγέννων, αποδεικνύουν τουτο σα
φέστατα. «Ούτω φυλάξωμεν ιΙμείς απερ προείρηκα, κα! μετα της ύποτακτικης ήμων κα
ταστάσεως έκλέξωμεν μεθ' ύπομονης τα έπερχόμενα κω διακοσμήσωμεν τον κοινοβιακον'
κανόνα, καθότι έση νενομοθετημένος, και έσθίοντες και πίνοντες και μονοφαγουντες κα!
διφαγουντες, ούχι μόνον αρτον και οσπρια, άλλα κω οΙνον και ελωον, ένίοτε δε κω

χθύας μετα της προσηκούσης

έγκρατείας».

(Αύτ. σελ.

500).

1

Έν τούτοις, τα ανωτέρω, ού

5όλως ήμπόδιζον τον αγιον να προτρέπη εις καθημερινην θείαν Κοινωνίαν. Το Τυπικον

του ·Οσίου Θεοδώρου άκολουθήσας πιστως και ό πατηρ ήμων 'Αθανάσιος, ούδαμου έμ
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α'. Ή συχνη και δη κ α θ η μ ε Ρ ι ν η

θ. Μετάληψις έν τφ κοινοβίψ

του άγίου θεοδώρου ητο έλευθέρα και μάλιστα έπαινετέα.
β'. Δεν ύπηρχε τακτη ήμέρα, πολλψ μαλλον δεν έπεβόλλετο ώρισμένη
και μοναδικη τοιαύτη, άλλα ό «κατα δύναμιν καθαιρόμενος» ήδύνατο να μεθέξη
του Ποτηρίου της Ζωης, χωρις να κωλύεται άπο παρατηρήσεις ήμερων και εί

δικων προς τουτο νηστειων. 'Ο αγlΟς, ώς καθηγούμενος, έπευλόγει σοφως

,

"

παν τα τα

γ'.

ανωτ έ ρω.

Το τρίτον συμπέρασμα έξάγεται έκ των έπιτιμίων του άγίου θεοδώ

ρου, δια τους άδιαφορουντας προς τας παραινέσεις του. 'Εν τφ 10ψ έπιημίψ
άναγινώσκομεν: «'Ο μη κοινωνων κατ' ίδίαν γνώμην, άφοριζέσθω ήμέραν μί
αν», ητοι σαφέστατα διακρίνωμεν την έφαρμογην του θ' άποστολικου κανό
νος, ώς και τον 310ν του :Μ. Βασιλείου, τον όρίζοντα: «Ει τις έν

fJptpQ.

προσ

φορας κωλύει έαυτον της κοινωνίας παρα την γνώμη ν του άρχψανδρίτου, γε
νέσθω άπευλογίας»

( Ρ. G. 31, 1305 - 1316) (26 ) .

'Εν ,τψ 31ψ κανόνι του αύτου άγίου Θεοδώρου άναγινώσκομεν: «Εϊ τις
έν IιptpQ. της λειτουργίας, ού μεταλαμβάνει, είπάτω το αϊηον' εί δε μη εϊποι
νηστευέτω όψέ, ποιων μετανοίας». Και είς τον 610ν κανόνα του ίδίου πατρός:
«Μοναχος η κοομικος μη ων έπιτεημημένος, και ά:μελήσας ήμέρας τεσσαράκον

τα μη κοινωνησQl,ένιαυτον χωριζέσθω της 'Εκκλησίας».

(Ρ.Ο.

99, 1735 - 57).

'Εξ δλων των άνωτέρω διακρίνεται σαφως, ώς εϊπομεν, ή προσπάθεια της
τηρήσεως του θ' άπ. κανόνος, του έκφράζοντος ού μόνον τον σκοπον της θ.
Λειτουργίαςάλλ' ύποδεικνύοντος αμα και τον άπαραίτητον πνευμαηκον έφο

διασμον του πιστου, ή τήρησις του όποίου άηετέλει συνεχη φροντίδα των ΠΟΙ
μένων της 'Εκκλησίας και του Μοναχισμου του παρελθόντος.
θ'.

Συμεων ό Νέος θεολόγος ώσαύτως, περι πολλου ποιείται την χρη

σιν του θεlΟτάτου Μυστηρίου, τα ύπερφυη αύτου χαρίσματα γευθεις έκ της μο
ναχικης του κουρας και έντευθεν, ώς μας πληροφορεί ό τον βίον αύτου συγ

γράφας Νικήτας Στηθατος ('Άπαντα εκδ. Δ. Ζαγοραίου

1886,

σελ

5).

Ση

μειωτέον δε δη έκάρη και ήσκήτευσε έν τη περιωνύμψ Μονη του Στουδίου,

ενθα τό, πνευμαηκώτατον αύτης Τυπικον διευκώλυνε τα μέγιστα την πνευμα

φαίνεται να. κωλύη την έλευθέραν πρόσοδον είς το Μυστήριον, ένφ έξ άνηθέτου 'Η «Ύ
ποτύπωσις» αύτου, ίδίQ. είς Ο,η άφεώρα την νηστείαν των μοναχων, παρουσιόζει κατα-:
πληκτικην όμοιότητα με την τοιαύτην του μεγόλου άναμορφώτου της του Στουδίου Μονης,

Παρόβαλε: Θ. Στουδίτου: α) «Ύποτύπωσις» έν M.P.G. 99, στ' 1704-1790, β) την ΝΖ
έπιστολην του όσίου' πρός: «Πλότωνι οίκείψ Πατρι» έν M.P.G. 99, στ' 1116 ΑΒ. Άθα
νασίου του έν "Αθψ, «'Υποτύπωσις», έν Ph. Meyer, Athos die Haupturkunden, Amsterdam

19652, σελ. 137. Παρόβαλε και τα. έν τη παραγρόφψ ΧΧΧΙΙΙ λεγόμενα της Λαυσαϊκης
'Ιστορίας, σελ. 177 της έκδόσεως Άθηνων 1970.
Ταυτα γρόφομεν ίδιαιτέρως δια. τους λέγοντας μετα. στόμφου τό: «αν θέλης συνεχη
Οείαν ΚOlνωνίαν, νήστευε και συνεχως»!

26. 'Απευλογία. = το μη λαμβόνειν άντίδωρον λόγψ ημωρίας. 'Όρα σχετικως σχό
λια είς Η' κανόνα Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας και θ' κανόνα Νικηφόρου Κων )λεως. Έπί
σης Θ' έρώτησιν Μοναχων ηνων προς τον Πατριόρχην Κων) λεως Νικόλαον, ίδίως τα.

της σημειώσεως' απαντα τα. άνωτέρω ευρηνται έν τφ Πηδαλίψ.
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nκην ητεροφύησιν του ιιελλονl1κου άετου του μυστικου της Έκκλησίας στε
ρεώματος. Μεταφέρομεν όλίγας φράσεις έκ του 520υ λόγοι)
δόσεως:

«Μαζη με τα αγαθα σιnoυ εΙναι θησαυρισμένα

ανωτέρω έκ

rijc:

είς τους ούρανούς,

εΙναι και το αΙμα του Κυρίου ήμων Ίησου Χριστου, οπου κ ά θ ε

,
τα

βλ'
επομεν,

",
και τα τρωγομεν

, ,
και τα

,
πινομεν»,

λ
σε.

ή μ έ ρ α ν

266.

ΤOlαύτας λοιπον παρακαταθήκας λαβόντες έκ του ένδόξου παρελθόντος
ΟΙ έναρξάμενοι τον ΚOlνοβιακον βίον έν <Αγίφ

''0 Ρ ει,

δεν ητο δυνατον να έ

νεργήσουν διαφόρως προς αύτάς; πολλψ δε μαλλον να διατεθουν έΧθρικως
και να τας απορρίψουν. Οϋτωςέν τψ βίφ του <Αγίου 'Αθανασίου του έν "Α
θφ, συγγραφέντος παρά nνος 'Αθανασίου Λαυριώτου, έπι της ήγουμενίας Εύ

στρατίου, διαδόχου του όσίου Άθανασίου, αναγινώσκομεν τους έξης λόγους
του στρατη'γου Νικηφόρου Φωκα και μετ' όλίγον αύτοκράτορος γενομένου

Κ ων )λ εως,

"

προς

τον

,

πνευμαnκον

του

,

<Ι
πατερα αγιον

'Αθ'
ανασιον:

«Και ύπεσχέθη μεν ό Νικηφόρος την κουραν τψ Άθανασίφ, 6.λλα δια

'Τουτο εΙπε, συ επρεπε να έπισπεύσ:πς είς "Αθωνα να κτίσnς έκ των πρώτων
ε\ ήσυχαστήΡlOν δια τρία πρόσωπα, και έκεϊθεν εiς μΙκραν απόστασιν, να κτί
σης μίαν μεγάληνέκκλησίαν εις τιμην της <Υπεραγίας Θεοτόκου δια να

νωνωμεν ,έκεϊ έ κ ά σ τ η ν Κ υ Ρ 1 α κη ν

KOl

των άχράντων Μυστηρίων». (Έκ

της ίδ~α1Tέρας 610γραφίας Ί;ου άγίου, ύπο μοναχου Παύλου Λαυριώτου, ια
τρου.

19613,

σ.

8.) (27).

<Ετέρα έπίσηςενδειξις της καθ' έβδαμάδα, τούλάχιστον, θείας Μεταλή
ψεως των μοναχων της Λαύρας του άγίου Άθανασίου, εστω, το κατωτέρω χω

ρίον του άγίου, ενθα δι' άπλουν παράπτωμα έχωρίζετο ό πταίσας μοναχος έπi
τρεϊς έβδομάδας των «άγιασμάτων». Και μόνον έξ αύτου άρκεί ν' άποδεΙΧθfj,
,είδικως δια το αγιον 'Όρος, ή ψευδης διδαχη της δηθεν έξ ύπαρχης παραδο

,

,

θείσης τάξεως του άρα.ιως μεταλαρΒάνειν, πραγμα το όποϊον μεταφανατισμου

ύπεστήριζον ΟΙ αντικολλυβάδες. Βεβαίως, σήμερον, έσημειώθη ίκανη πρόο

δος έν συγκρίσει προς τους παρελθόντας αιωνας' έν τούτοις και αϋτη, συγ
κρινομένη προς το διαυγες ϋδωρ της ανοθεύτου πατερικης διδαχης, δεν παύει
να παρουσιάζετα.ι ώς «ϋδωρ θολερον και ατοπον» ...

Παραθέτομεν νυν, την του άγίου Άθανασίου σχετικην πεΡIΚoπήν:

«... και

'ει μεν κατα συναρπαΥην η καί τινα μικροψυχίαν σuναπαXθεIς τώς ιδίαις άπαι
δευσίαις τον άδελφον ξενόκουρον ώνείδισεν, άφορίζεσθαι της έκκλησίας έπi

τρισιν έβδομάσιν,

ά' π ε χ ό μ ε ν ο ν

δ η λ ο ν ότι τ ω ν

ά Υ 1 α σ μ ά

τ ω ν,

μήτε δε συνεισιένα.ι Kαl κοινης τραπέζης ,μεταλαμβάνειν τοΙς άδελ

27.

τα παρόμοια άναφέρει κα/. ό χειρόγραφος κωδιξ του «ΚυρίλλΡυ:l), του έν Καρυαϊς

Κελλίου «Άγία τριας» της Μ. Λαύρας.

«Δέομαι σου της όOlότητος, πρωτον μεν οίκοδομησαι ήμϊν 'κελλία ήσυχαστικό, θεμε
λιωσαι δε κα/. ναόν' και άπαρτίσαι αύτον είς κοινό6ιον' ως αν, εγω μεν κα/. σύ, μετα των
έτέρων τριων άδελφων, εν τoiς ήσυχαοτικοϊς κελλίοις μονόζωμεΥο τη δε

KuplQ. ήμέρQ.,

κατερχώμεθα δμα είς την Λαύραν κα/. των θείων άΎΙασμάτων μεταλαμβάνομεν».

Ό κωδιζ

ψέρει ήμερομηνίαν «εν fTet 1360 ίνδικτ. ~γ' ι ΚCfτ<χμηνα Δεκέμ6ΡlΟν» (Παρα θεοδοσίφ Μο
.ναΧψ 'ΑΥιοπαυλίτ{l, Ό άΥνοημέ.νος θησα~ρ6ς, σ.

195).
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φοίς, άλλ' ίδί~ οίνου και έλαίου χωρις διωτασθαι και μετανοείν»(28).
Δια την μετα του άγίου 'Αθανασίου περίοδον, σπουδαίαπηγη τυγχάνει

ή των Μοναστηριακων

TUmKGJv ϋπαρξις, ενθα άναγλύφως έμφανίζεται ή μυ

Οϊηριακη ζωη του Μοναχισμου της ύπ' οψει περιόδου. Αί γνωσται συλλογαι

των Miklosich (29) και Dmitrievskij(80), ώς .καΙ αι' σχεηκαι ερευνω του S.

Salaville άποδεικνύουν περπράνως τJlν ύπάρχουσαν καλλίστην συνήθειαν της
συνεχους θείας Μεταλήψεως.

Ούτως έπίσημοι και μεγαλοπρεπείς βυζανηναι Μοναί, ώς του Φιλανθρώ
που Σωτηρος, της Εύεργέηδος, της Καλης Έλπiδος, της Κοσμοσώτειρας, του

Ήλίου Βωμων, του Μαχαιρα της Κύπρου, έτέλουν σχεδον καθημερινως την

θείαν Εύχαριστίαν μετα συχνοτάτης συμμετοχης των άσκουμένων έν αύ
ταϊς (81).

•

ΥΕτερος σημανηκος άγιορειηκος σταθμός, μετα τον μεγάλον ίδρυτην της

:Μ. Λαύρας, τυγχάνει ή ζωη και δραmς του θεολογικωτάτου Γρηγορίου του Πα
λαμα (140ς ώών), οστις ού μόνον έβίωσεν το συνεχως μεταλαμβάνειν (Μα)

άλλα κω έδίδαξεν τουτο, άρχιεπίσκοπος γενόμενος της θεσσαλονίκης.
«Ήμέραν μίαν της έβδομάδος, ηης Κυριακη καλεϊτω, γράφει δ άγιορεί
της αγιος και σοφός, δια το άνατεθειμένην εΙνω τψ Κυρίφ, κατ' αύτην άνα

στάνηέκ νεκρων ... έν

ii

παν γήϊνον άργήσει εργον' ταύτην τοίνυν την ήμέ

ραν άγιάσεις, και βιωηκον παν εργον ού ποιήσεις χωρις των άναγκαίων ... κα]

μελετήσεις έν πάσαις ταίς έντολαϊς και δικωώμασι του Κυρίου ... Kαl προσκαρ
τερήσεις έν αύτη τψ του θεου ναψ, και ταϊς έν αύτψ συνάξεm παραμενείς, κω
μ ε τ α λ ή Ψ ε ι

έν είλικρινεϊ πίστει κω άκατακρίτφ συνειδόη του άγίου σώ

ματος κω αϊματος Χριστου ... κω οϋτω την ήμέραν των Σαββάτων
σαββατίζων την των κακων άπραξίαν'

τ η

Κ υ Ρ ι α κ η

]lεγάλας έορτας συνάψεις τα α ύ τ α π Ρ ά τ τ ω ν
χόμενος».
θεσίας)

('Εκ της 4ης έντολης

δε τας νενομισμένας

και άπα των αύτων άπερ
της κατα Χριστον

Νομο

(82).

28. MEYER,

σελ.

112.

θανασίου του Άθωνίτου:

θηναι

του Δεκαλόγου

άγιάσεJ~

1972, § 14,

στ.

Παράβαλε: Μοναχου Νικοδήμου Νεοσκηnώτου:

Τυmκόν, ΔιατύπωOlς, Ύποτύπωσις. Α'.

'Οσίου

"Ayι~ν 'Όρος

-

'Α
Ά

4 - 9.

29. F. Miklosich et J. Mu11er, Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, τόμ
1- VI, Vindobonae 1860 - 1890, ώι; και φωτοτ. άνατύπωσιι; Χ. Σπανου.
30. Α. Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskich rukopiseg... , τόμο Ι Τυπικά, Kiev 1895.
"Ανατ. Georg 01ms, Hi1desheim 1965. Δι&. λεπτομερείαι; βλέπε: Κ. Μανάφη, μνημ. ~ργoν.
σελ. 9 -18.
Άρχ. Ήλια Μαστρογιαννοπούλου, Φάρμακον Άθανασίας, σελ.

31.
31α.

P.G. 151,

στ.

118,

~Kδ.

19598.

547 D.

32. ·0 αύτος {ίΥιος έν τη ε' έντoλfί του δεκαλόγου άναφερόμενος, παρατηρεί:
«... σπεύσεις δε δια παντος Tov βίου πνευματικον εχειν πατέρα, κω έξαγγέλλειν αύ
τψ παν άμάρτημα κω πάντα λΟΥισμδν, κω λαμβάνειν την iaTpelav κω την lίφεOlY' ταύ
την την έντολην οί βαλόντες εiς πραξιν,

σί α,

ΥΠ' ΟΥΔΕΝΟΣ

11

ΚΩΛΥθΗΣΟΝΤΑΙ

τ ι ς

έ σ τ ι ν

ή

κ υ Ρ ί ω ς

έ τ Ο ι μ α

της κοινωνίας των θείων Μυστηρίων'

δοκι

ι

Ι··•· ·

. '.

:':f._::
:%
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Έτέρα επίσης σαφεστάτη μαρτυρία περι της εν Άγίφ 'Όρει τάξεως άνα
φορικως με την θείαν Μετάληψιν, παρέχει εις ήμας ό μέγας τη άρετfj και
παιδείςι αγιος ΚάλλΙοτος ό Ξανθόπουλος

(t 1363)

ό εν

rfj

σκήτει του Μαγουλα

άσκητεύσας (ενανη της Μονης Φιλοθέου) και μαθητης διατελέσας του άγίου
Γρηγορίου του Σιναιτου, του ελθόντος εκ της ΠαλαlΟηνης

τον ιερον "Αθωνα παραμείνας
Κάλλιστος,

ό και Πατριάρχης

εφ' ικανον διάστημα.

ερήμου και εις

ουτος λοιπον ό θείος

Κων) λεως μετα ταυτα διατελέσας,

άναφερό

μενος εις' το Μυστήριον της Εύχαριστίας και παραθέτων τας γνώμας των με
γάλων της Έκκλησίας

φωστήρων

ρίου, 'Απολλώ, Ί. Βοστρηνου,

Βασιλείου, Χρυσοστόμου,

οΪηνες εκ συμφώνου

Νείλου,

Μακα

διδάσκουν το συνεχες

της Μεταλήψεως, καταλήγει ως έξης εις την έαυτου πρoσωrnκην γνώμη ν :

«Ούδεν δε ούτω πρός τε ψυχης κάθαρσιν, και φωησμον νοός, κα1 σώ
υατος άγιασμόν, και άμφοτέρων προς το θειότερον μεταοτοιχείωσιν και άθα

νασίαν' ναι μήν, και προς άποτροπην παθων και δαιμόνων, η μαλλον οίκεlO

τέρως είπείν, προς ~νωσιν και θεου ύπερφυα τε συνάφειαν και άν6κΡ ασιν,
συνεργεί και συμβάλλεται ήμiν, ως ή εξ είλικρινους καρδίας τε διαθέσεως,
κατ'εφικτον άνθρώπφ

σ υ ν ε χ η ς

μ ε τ ά λ η Ψ ι ς

κ α Ι

κ ο ι ν ω ν ί α

των άγίων, άχράντων και άθανάτων και ζωοποιων μυστηρίων' αύτου τε φαμεν
του τιμίου σώματος και αϊματος του Κυρίου και θεου και Σωτηρος ήμων

'Ιησου Χριστοϋ».
μοναοτικως»

(P.G., 147, 793.

«Περι των αίρουμένων ήσύχως βιωναι και

).

Δια των τριων τούτων μεγάλων φωστήρων κα1 άγιορειτων πατέρων, πι
στοποιείται είκόλως ή κατα Κυριακην και έορτας ελευθέρα θεία 'Μετάληψις,

Ινψ το συνεχες και άδιάλειπτον.", αύτης

ε δ ι δ ά σ κ ε τ ο

λαϊκοίς και μο

ναχοίς, ως αϊηον σωτηρίας κα1 θεώσεως.

Ή επελθοϋσα μετα ταυτα Όθωμανικη κατοχή, επέφερε ου μόνον ύλικην
εξαθλίωσιν εις την πρώην σφριγωσαν Βυζανηνην αύτοκρατορίαν, άλλα και
παντελη πνευμαηκην καθίζησιν. Ή επακολουθήσασα πλήρης της παιδείας
ελλειψις (33) προεκάλεσε συγχρόνως κα1 άνάλογον ήθικην δμβλυνσιν παρα
λα41, Oi διάφοροι μισσιονάριοι του Πάπα συνηγωνίζοντο την των Τούρ
κων άπληστίαν' ή διαφορα ητο είς το ση οι μεν έπεζήτουν χρυσον και σάρκαν,

rriJ

οι δε την πνευμαηκην ύποδούλωσιν του Γένους, ητοι τον βίαιον φραγΚlσμpν
αύτοϋ, πραΥμα το όποίον συνίστα την δεινοτέραν των άπειλων.
ΤΟ '~Aγιον 'Όρος δυστυχως δεν ήδυνήθη να. παραμείνη άνεπηρέαστον
εξ σλης αύτης της άθλιότητος. Κατα την εποχην ταύτην δημιουργείται το
μαζέτω γάρ φησιν ό θείος 'Απόστολος, lίνθρωπoς έαυτόν, κω ούτως έκ του lίρτoυ έσθlέ
τω κω έκ του ποτηρίου mνέτω' ού γαρ εΙπε πληθυνέτω liνθρωπος τας ήμέρας αύτοΌ, άλ
λα δOΚlμαζέτωι μη άναξίως προσερχέσθω, άμαρτίας fχων, αϊnνες το μ ό ν ο ν κω κ υ

Ρ ί ω ς

1804.
33.

κώλυμά έστl». Παρα Άθαν. Παρίψ, Έmτομfι ... Δογμάτων..

"

σελ.

393.

Έκδ.

«'Ο κληρος έν Έλλάδl εύρέθη μετα την έπανάστασιν έν καταστάσεl 6αθείας ά

μαθείαςι έν ~ καΙ δ λOlΠOς της άνατολης κληρος έτέλει». (Διομήδους ΚυριοκοΌ, Έκκλ.

iaToPla,

Τόμος ΓΊ σελ.

κοκρατίας, Άθηναl

187. Παράβαλε κω Τρύφωνος Εύαγγελίδου, Ή
1936, Τόμοι Α, Β, έν ω Kαi ή λοιπΙι βιβλιογραφία.

παιδεία έπi Τουρ
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άνηκανονικον σχημα της ιδlΟρρύθμου μοναχικης ποληείας, ένψ συγχρόνως
άναφαίνετω ή {(·έπίσημος» πλέον διακοπη της συχνης εις το Μυστ/ΡlΟν προ
σελεύσεως. Δια μεν το πρGnον όμιλουσι σαφως ΟΙ περι Άγίου "Ορους ιστο

ρικοί, ένψ δια το δεύτερον, τα Kείμ~να εΙνω όλιγώτερα και 0.1 πληροφορίω
των ούχι πλήρεις. Πάντως και έκ των όλίγων αύτων τεκμηρίων 0.1 ένδείξεις

είναι σαφείς δη ή κακίστη συνήθεια του τρις η δεκάκις, το μέγιστον, μετα
λαμβάνειν κατ' ένιαυτόν, εχει ηδη αποκτήσει μεγάλην ίσχύν.
Έγράψαμεν άνωτέρω «έπίσημον» διακοπήν, δια τον λόγον δη αυτη εΙχεν
ιίδη άρχίσει να δημιουργηται άκριβως μετα το τελικον σχίσμα Άνατολικης
και Δυτικης Έκκλησίας

(1054).

Πόθεν τουτο δηλον; 'Εκ των γραφομένων

του μεγάλου όσίου και διδασκάλου της 'Εκκλησίας .Νικοδήμου του ΆγIoρεί~
του, δσηςέπικαλούμενος προς έπίρρωσιν των λεγομένων του και τας μαρ
τυρίας των μεγάλων Πατριαρχων της 'Ανατολης Μελετίου Πηγα και Δο

σιθέου 'Ιεροσολύμων, γράφει τα άκόλουθα:

«Ή γονυκλισία δε αϋτη, καθ' ην έπάνω εις τα γόνατα προσευχόμεθα,
Εύαγγελικη ου σα,

'Αποστολικη και Πατρική, σφαλερως κω άκανονίστως

έσηκώθη απο την ήμετέραν 'Εκκλησίαν' όμοίως και ή συνέχεια της θείας

:tYl εταλήψεως

Κανονικη και 'Αποστολικη κω Πατρικη ουσα,

π α Ρ α ν ό μ ω ς

κ

(l

ι

έ π 1 β λ α β ω ς

τουτο εγινεν, έπειδη ΟΙ ίδικοί μας

μ ε τ α

κ α κ ω ς

κ α ι

έσηκώθη άπο ήμας' και ίσως

τ ο

σ χ ί σ μ α, άντιφερόμενω

με αλογον και μη κατ' έπίγνωσιν ζηλον κατα των Λατίνων, και τα καλως
και κανονικως εχοντα παρ' έκείνοις εθη και νόμιμα άπέβαλον κακως κω άδια

κρίτως»' (και δρα τον Πηγαν εν τψ τέλJεI του τρί·του Βl'βλίου' και το προοίμιον
του Τόμου της Άγάπης) .
»τα :κακόδοξα φρονήματα, κω τα παράνομα εθη των Λατίνων κω των

αλλων αiρετικων πρέπει να μισωμεν και να άποστρεφώμεθα' ει η δε εύρί
σκεται εν αύτοίς όρθως εχον και ύπο των κανόνων των Ιερων Συνόδων βε

βαlΟύμενον, τουτο δεν πρέπει να μισωμεν. και να άποστρεφώμεθα, ϊνα μη
λάθωμεν και αύτους τους κανόνας μισουΥτες και

άποστρεφόμενοι.

'Όθεν

οποιος θέλει να άκολουθΏ εις τους κανόνας, βλέπει έν αύτοίς δη συγχωρείτω
να μεταχειρίζωντω κω τα δύο, και ή γονυκλισία, και ή

Κ Ο ι ν ω ν ί α ς.

Κ α κ ω ς λ ο 1 Π Ο ν

.κ

α

1

σ υ ν έ χ ε ι α

τ η ς

ά ν ο ή τ ω ς ποιουσι

ηνές, θέλοντες να εμποδίσουν τους θέλοντας συνεχως κοινωνείν· εύρίσκον
τες γαρ την ύποσημείωων δπου έγω εχω εις τον 900ν κανόνα της 6ης ΟΙ
κουμενικης, κω άναγινώσκοντες αύτην με τυφλον νουν, ιδού, λέγουσιν, έδω

γράφεται δη εσηκώθη άπο την Έκκλησίαν ή γονυκλισία, και ή συνέχεια της
Κοινωνίας· ωστε. συνεχως δεν πρέπει. τινας να μεταλαμβάνη."Ω
της άνοίας
.
των ταυ τα λεγόντων Ι

.Αδελφοί,

σείς δπου' λέγετε ταυ τα, επρεπε να στοχα

σθητε δη λέγεται μεν έκεί δη .έσηκώθησαν άπο η)ν 'Εκκλησίαν ταυ τα, άλλα
παρα τίνων; τωνάνηφερομένων Ιδικων μας με θερμον ζηλον. εις τα εθιμα
της Δυηκης 'Εκκλησίας· ταύτον είπείν, εσηκώθησαν ταυ τα κακως, άκανο
νίστως και με (iλoγoν και άδιάκριτον ζηλον. "'Οθεν παύσατε εις το έξης λα

λουντες τοιαυτα άσύνετα λόγια». (Έορτοδρόμιον, έρμ. εις την θ' ώδην του

'ι αμβικου κανόνος της Πξ:yτηKόσ:rii.ς,. ?Κδ. Β~Υ?~q.ς ~836~. σελ. 584, σημ. Ι).
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Κατα συνέπειαν δυνόμεθα μετα μεγ6λης πιθανότητος να εϊπωμεν μετα του
άγίου στι, άρχης γενομένης έκτης έποχης του σχίσματος και έντευθεν, ή

καλλίστη συνήθεω της συνεχους Κοινωνίας «σφαλερως και άκανονίστως έση
κώθη άπο τι)ν ήμετέραν 'Εκκλησίαν». Ή άκολουθήσασα αλωως της βασΙλί
δος των πόλεων έκρότυνε το άντικανονικον εθφον ωστε έν τη έποχη του
ρέκτου και φιλογενους μοναχου 'Αγαπίου του Κρητος

(1600 - 1670),

να εχη

πλέον παγιωθη παρα τοις .Αθωνίτως το δεκόκις του ένιαυτου, χωρις να θεω
ρητω καν ώς ψυχρότης

11

δέστατος των λεγομένων

ασέβεια το δις

11

τρις του ένιαυτου! Μόρτυς άψευ

ό ,άνωτέρω λόγιος μοναχός,

ό άντόξιος πρόδρομος

του μεγόλου Νικοδήρου και της' Αθωιτιδος γης φιλόπονος πνευματικη μέλισσα.

'/'

'lδ"
ου το σχετικον κειμενον του:

~Eις το

'Άγων 'Όρος οί

Μοναχοι ιδιωται εχουω συνήθειαν να

νη

στεύουν, σταν θέλουν να κοινωνήσουν άπο την Δευτέραν ~ως το Σόββατον

κρασι και λόδι και τα έπίλΟ1πα, και τρώγουσι μόνον μίαν φοραν την ήμέραν
ξηροφαγίαν, ηγουν ψωμι και νερον με αψητα λόχανα και την παρασκευην
πινουσι μέγα άγιασμα δια προκόθαροιν και το Σόββατον κοινωνουσιν άγρυ

πνουντες σλην την περασμένην νύκτα προσευχόμενοι. Αύτην την τόξιν πρέ
πει να φυλόγετε και έσεϊς οί κοσμικοί. ΜόλlOτα οί

ν ο υ σ ι

δ έ κ α

φ ο Ρ α ϊ ς

τ ο ν

μ ο ν α χ ο

χ Ρ ό ν ο ν,

1

κ Ο ι ν ω

και έσεϊς μετο.λαμβό

νετε μόνον δύο φοραϊς, και πόλιν δεν είσθε αξιοι να κόμετε όλίγην έγκρό
τειαν»

(Άμαρτωλων Σωτηρία εκδ. Βενετίας

1893,

σελ

203).

Και άλλαχου άπευθυνόμενος προς τους έν κόσμψ ΧΡlOτιανούς, γρόφει:

«"Ήγουν να πηγαίνης Όλως τώς Κυριακαϊς, Δεσποτικαϊς έορταϊς, ιcαι αλλαις

έορταϊς μεγόλων άγίων εις την ακολουθίαν της 'Εκκλησίας, έσπερινόν, ορ
θρον και Λειτουργίαν, να έξομολογηοω, να ΚOlνωνfjς καν τρεϊς φοραϊς τον

χρόνον, να νηστεύης τας νηστισίμους ήμέρας ... » (Αύτ. σελ

14).

Έν τούΤΟ1ς δια τον δυνόμενον να παρατηρήσπ το πνευμα του συγγρα

φέως, θα ϊδη στι κεκαλυμμένως έκήρυσσε και ουτος την συνεχη θείαν Μετό
ληψιν, δι' Όσων γρόφει έν τψ αύτψ εργψ. το περιβόλλον εις το όποϊον εζη
και ή ηδη ισχυΡΟΠΟ1ηθεϊσααντικανονικησυνήΗεια δεν ,έπέτρεπον εις τον αν

δρα να έKφρασθfί έλευθέρως...

«... στι δεν ήμπορεϊς να δείξης μεγαλυ

τέραν εύχαΡlOτίαν προς τον Κύριον, ωσπερ να ΚOlνωνήσης άξίως την σόρκα

του... Και αν οϋτως εχπ, διατί να μην ερχεοαι κ α θ' έ κ ό σ τ η ν
ταύτην την θαυμασίαν Τρόπεζαν; (σελ

ταπεινώσεως και ΚΟ1νώνησον

201).

ό σ ό κ ι ς

εις

Και κατωτέρω: «'Ύπαγε μετα

κόμης την προετοιμασίαν δπου

έγρόψαμεν. " (ητοι άποφυγη μίσους και άκαθαρσίας). Και πόλιν: «Ό Χρυ
σόστομος λέγει στι ό καιρος της ΚΟ1νωνίας δεν εΙναι ή ήμέρα της έορτης,
όλλα ή καθαρότης της συνειδήσεως, και σστις ΚOlνωνεϊ

ή μ έρ α ν

μ ε

τ η ν

π Ρ έ π ο υ σ α ν

κ α θ'

έ κ ό σ τ η ν

προετοιμασίαν εχει μισθόν»

'(Μ) (σελ 201).

34. «Τοϋτο έστιτσ δεινόν, οη ού καθαρότη:n δ~ανoίας, άλλα διαστήμαη χρόνου την
αξίαν όρίζεις της προσόδου, Kαl τουτο εύλά6ειαΥ ~~να~Υομίζεις το μη !Toλλ~ς προσελ

3
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Παρερχομένου του χρόνου το άνΌκανονικον εθος λαμβάνει ίσχυν νόμου'
ό σκύμνος έγένετο λέων και ό θ' άποστ. κανων κατάβρωμα της άπλήστου και
άδηφάγου έπιθυμίας του ... τα ετη παρέρχονται. Κατα τιΊν έπομένην του

>Αγα

πίου έκατονταετηρίδα, δΡQ εΙς ~τερoς μέγας λόγιος άγιορείτης. Πρόκειται πε
ρι του άγνώστου σχεδον τελείως την σήμερον, ίεροδιακόνου Νεοφύτου του

Καυσοκαλυβίτου

(1713 -1784),

και πρώτου άρχηγου των περιωνύμων «Κολ

λυβάδων~, είς ον και άφιερώσαμεν την παρουσαν μελέτην. (85) .

Μετα τfjς χαρακτηριζούσης αύτον χρυσης εύγλωττίας, μας παραδίδει τα
έξης άναφορικως με την προκειμένην περίοδον:
«"Ην γαρ ή του Χριστου Έκκλησία
ν υ μ ο ν σ ύ ν α ξ ι ν

κ α θ'

έ κ ά σ τ η ν

μ ε γ α λ ώ

τοϊς πιστοϊς παρατίθεται πνευμαΌκην του έπουρα

νίου αρτου τράπεζαν Kαl συγκαλουσα μετα ύψηλου κηρύγματος λέγει, ελ

θετε φάγετε τον έμον αρτον και πίετε οΙνον ον κεκέρακα ύΡϊν, ταύτη ν ή των
πολλων ραθυμία παραιτουμένη, ινα μη λέγω κατα τους ίερους κανόνας άπο

θείν, ούκ είδώς, δη το άναξίως προσελθείν,

Kav

Kav

απαξ γένηται,

έκηλίδωοε'

το δε άξίως,

πολλάκις fσωσεν' ούκ fσn τόλμα το πολλάκις προσιέναι, άλλα το άναξίως,

του παντος χρόνου προσέλθη

...

π Ρ ο σ ό δ ο υ

ή μ ί ν

f σ τ ω

ΔUαπ γαρ χρόνψ το πραΥμα μετερχόμεθα;

τ Ο

κ α θ α ρ ο ν

Kav

απαξ

χ ρ ό ν ο ς

σ υ ν ε ι δ ό ς». ''1. Χρυσ.

δμιλ. στ' είς τ/ν α' προς Τιμόθεον.

35. Νεόφυτος δ Καυσοκαλυβίτης, έκ Πατρων Πελοποννήσου (1713 -

1784), ύπηρ

ξεν έν τη έποχη του δ λογιώτερος άνηρ της <Αγιορειτικης μούσης. Σπουδάσας έν τη Πα

τριαρχικη 'ΑκαδημίQ. κω τη Σχολη της Πάτμου, έγένετο τελικως κω μαθητης Εύγενίου
του Βουλγάρεως, σχολαρχουντος είς 'Ιωάννινα. Έλθων έν συνεχείQ. είς υ Αγιον 'Όρος,

κείρεται μοναχος έν τη περιωνύμψ Σκήτη των Καυσοκαλυβίων, λαβων fκτοτε την έπω
νυμίαν τοϋ Καυσοκαλυβίτου.

ΤΟ

1749 άναλαμβάνει την σχολαρχίαν της ίδρυθείσης Βατοπαιδινης Σχολης έν Άγίψ

"Ορει, παραδόσαι; μετ' όλίγον την διεύθυνσίν της είς τον πρώην αύτου διδάσκαλον, Εύ·
yt.Vlov Βούλγαριν. Δημιουργηθείσης της fριδος των «Κολλύβων» γίνεται δ πρωτος fξαρ
χος των συντηρητικων μοναχων, παραδώσας αμQ. τη άναχωρήσει του έξ Άγίου 'Όρους
τ.ςν σκυιάλην τοϋ εύγενοϋς άγωνος είς τον άντάξιόν του Άθανάσιον τον Πάριον. Παρα
μείνας έφ' ίκανον ώς σχολάρχης είς Χίον κω Άνδριανούπολιν, άπέρχεται τελικως είς
Βουκουρέσnον, Tpανσuλβανίαν κω πόλιν BOυKoυρέσnoν, ~νθα διορισθεΙς διδάσκαλος της
Υραμμαnκης είς την «Αύθενηκην Σχολην του <Αγίου Σάββα», παραμένει μέχρι τοϋ θα
"ότου αύτου, άρνηθεΙς την προσφερθείσαν είς αύτον διεύθυνσιν της ΠατριαΡXlκης Οίκου
μενικης 'AKαδημίας~, λόγψ γήρατος καΙ άσθενειων.

<Yπi)pξε πολυγραφώτατος. Έκ των έκδεδομένων ~ργων του άναφέρομεV" το «' Αν α

τροπη της θρησκείας των <Εβραίων», 'Ιάσιον 1818, κω το έκ 1400 σελίδων ύπόμνημά του
είς το δ' βιβλίον της γραμμαnκης τοϋ Θεοδώρου Γαζη, Βουκουρέστιον 1768. τα άνέκδο
τα αύτου εΙναι πολυάριθμα. Μεταξυ τούτων προέχουν ή c'Εmτομη των ίερών κανόνων»
έκ 1227 σελίδων, «Περ! της σuxνης θείας Μεταλήψεως» κω «Περ! της άναιμόκτου θυσίας».
'Εκ του «Περ! της συχνης θείας Μεταλήψεως» ~ργoυ, δημοσιεύομεν έν τψ παρόνη, δια
πρώτην φοράνι iκανα άποσπάσματα. 'Αποτελεί το πρωτότυπον της άνωνύμου έκδόσεως τοϋ
1777, δπερ τυπωθεν πέντε fτη άργότερον τοϋ χειρογράφου, έν γλώσση σuγxp6νψ κω δη
μώδη, ανευ ούδεμιας δμως άλλοιώσεως τοϋ περιεχομένου, άπετέλεσε κω την κυρίαν πη
γην του δμωνύμου fpyou των αγίων Μακαρίου - Νικοδήμου, καίτοι άνωνύμως καΙ τού

του κυκλοφορήσαντος, ώς θέλομεν άποδείξει έν nλάτει προσεχως, δια της κυκλοφορίας
τοϋ πρωτοτύπου fpyou, τοϋ έν fTel 1772 σuγγραφέντoς.
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στρεφομένη, ού μέχρι της παραιτήσεως εστη, άλλα και Κα/ρους ώρισμένους,
ης αύτος ~Kαστoς των πιστων κύριός έση προσόδου νομοθετήσασα, δ

τ Ο

π ο λ υ

τ ρ Ι ς

τ ο υ

,έ ν ι α υ τ ο υ

i

ς

η

τους mστους άξιουσθαι των

θείων μυστηρίων έξέδωκεν, ούκ άπο του Εύαγγελίου, ούκ άπο των

' Αποστο

λικων η Συνοδικων η Πατερικων κανόνων η συγγραμμότων του το άποδει
κνυσα, άλλα μαλλον και ύπεναντίως τψ τε Εύαγγελίψ και τοίς
κοΙς και Συνοδικοίς κανόσι και iΚανoνl'KOίς πατρόοι
ώς αν εϊπOl το γρόμμα το iερόν, έρευγομένη).

(Χ.Ν.

TQ. άπο
σ. 2).

,Αποστολι

καρδίας

αύτης,

'ΉτOl το άναφερθεν ύπο του Άγαπίου δεκόκις του ένιαυτου , είς την
έποχην του Νεοφύτου άποτελεί έξαίρεσιν δι' όλίγους, ένφ το δις κω τρις
άπέβη πανίσχυρον και καθολικόν!

Είς τοιουτον πνευμαηκον σκότος εΙχεν

όδηγηθη ό iερος ήμων Τόπος, άγόμενος ώς αφωνον θυμα ύπο της κακίστης
συνηθείας, ηης κρινομένη και άπο τους σημερινους ύπερμόχους του «τριη
μέρου» έχαρακτηρίσθη ώς

{(1tnl!KpaTOuoa

nκοι του "Αθωνος, ΟΙ «βιγ λότορες»

πλόνη) Ι Έν τψ μεταξυ ΟΙ πνευμα

ουτοι του νοητου ποιμνίου της Έκκλη

σίας του Χριοτου, είχον έγκαταλείψει τα πρόβατό των βοραν είς τον «άθψον»
«μηρμυκολέοντα».

ΆπαίδευτOl και μελέτης αμοιροι, έπόηζον άνη να τρέφουν

τα τέκνα των' έπόnζον ούχι το «άλλόμενον

είς ζωην αiώνIOν~

«ανατροπην θολερόν», σκότους άνυ φωτος ύπηρέται γενόμενοι
Γεγονος

πόντως

είναι δη ή

έπικρατουσα

ού μόνον είς τον χωρον της εύσεβείας,

χων ενανη της Εύχαρισnακης

κατόστασις

ύδωρ, άλλ'

(116).

έπέδρασεν

δυσμενως

δια της ψυχρας στόσεως των μονα

δοξολογίας

του Ε;:)εου, άλλα και είς την πε

ριοχην του δόγματος, ητοι της άκριβείας της πίστεως. Παραθέτομεν δείγματό
nνα και της έτέρας ταύτης θλιβερας

είκόνος της δντως Χαλεπους

έκείνης

περιόδου.

Οϋτως έν ετει

1650 «. ..

ή Μονη της Λαύρας προσέφερεν.είς τους όπα

δους του άγίου Ί γνατίου (Ίησουίτας) μικραν έ'~Kλησίαν, άγρούς, άμπέλους
και κατόλληλον χωρον παρα τα τείχη αύτης προς ϊδρυσιν μονης). Έπίσης

«κατα τα μέσα του 170υ αίωνος (ητOl την έποχην του Άγαπίου. σ. ήμ.), ώς
έμφαίνεται ,έξ έγγρόφων σψζομένων έν τψ άρχείψ της έν Ρώμη Ίερας Συν
όδου ύπερ της διαδόσεως της πίστεως, τα μοναστήρια του

36.
ξιν του

)/ Αθω

ΟΟανειλημ

<ο α.γιος Νικόδημος άναφέρων τους λόγους οiηνες τον ωθησαν εΙς την σύντα

<1.

Πηδαλίου

τοί, να βλέπωμεν

άναφέρεl κω τα έξης χαρακτηριστικά:

εΙς πολλα πολλων πνευματικων

«Δεν ύπεφέραμεν,

χυδαιονομο:κάνονα

χειρόγραφα,

άγαπη
κατα

κερματισμένους τους ιερους κανόνας, νενοθευμένους, ψευδεmγράφους, lίλλoυς άντ' ίίλ
λων, και τας έρμηνείας των έξηγητων άντΙ των κυρίως κανόνων έκλαμβανομένας, κω το
χειρότερον, ση και τας έρμηνείας ταύτας περιέχοντα, διεφθαρμένας, παρεξηγημένας κω
άλλόκοτά ηνα έσφαλμένα διδασκούσας. Έξ ων τί έτίκτετο; καρπος θανατηφόρος βεβαιό
τατα, και άπωλείας παρώnος ψυχικης, κω ε Ι ς τ ο υ ς κ α κ ω ς δ 1 Ο ρ θ ο ϋ ν τ α ς
π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς, κω εΙς τους κακως διορθουμένους αμαρτωλούς ... <Όθεν ήμεϊς δια
να θεραπεύσωμεν τα θανατηφόρα ρεύματα ταυτα δια των όποίων έποτίζοντο oi άδελφοί μας
άνατροπην θολεραν κατα τον προφήτην, έσπουδάσαμεν να άναδράμωμεν εΙς τας πρώτας

πηγάς, και άπο έκεϊ να έξαντλήσωμεν γλυκύτατα, καθαρά, κω ζωηφόρα τα υδατα~. (Προ
λεγόμενα

<1.

Πηδαλίου, σ.

12).
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μένως έκάλεσαν τους 'Ιησουίτας, δπως ίδρύσουν έν τψ <Αγίψ 'Όρει σχολην
δια την πνευμαηκην κατάρτηων των μοναχων)!! Το άνωτέρω έπετεύχθη
ύπο του <Έλληνος ουνίτου ίερομονάχου Κανάκη Ρώσση, δσης εγραφε προς

τΩν άγίαν ά)ραν

(20

Φεβρ.

1636),

ώς διευθυντιΊς της ιδρυθείσης ύπ' αυτου

σχολης, τα κάτωθι:

«'Έστω είς γνωσιν της ύμετέρας έκλαιμπρότητος δη εύρίσκομαι ηδη εις
το Πρωτατον με δέκα μαθητάς, ΟΙ όποίοι σπουδάζουν διάφορα μαθήματα, ηνες

δε έξ αυτων και τα περι Mυσrηρίων, διόη πολλοι εΙναι οι άγνοουντες την
περι Μυστηρίων διδασκαλίαν. 'Επίσκοπός ης, ('Ορθόδοξος) έλθων προς έπί
σκεψιν των μονων, ήκροάσθη πολλάκις των μαθημάτων) ...
Δυστυχως δμως κω οι «έπίσημOl» της 'Ορθοδοξίας ανδρες, δεν εύρίσκοντο

εΙς καλλιτέραν μοίραν. Παντου ό πλόκαμος της άπαιδευσίας και άποξενώ
σεως έκ των πατερικων πηγων εΙχεν άμβλύνει θανασίμως το όρθόδοξον αι
σθητήριον. Το κατωτέρω άπόσπασμα έξ έπιστολης του Μεγάλου Ρήτορος της
λ1εγόλης 'Εκκλησίας 'Ιωάννου, προς τον Μητροπολίτην ' Αμασείας, ον και
θερμως παρακαλεί δπως πεΡΙΠΟ1ηθΏ τους έπισκεmομένους αυτον δύο καπου
τσίνους lερομονάχους, όμιλεί ευγλώττως:

«... Διότι γινώσκει καλως ή άρ

χιερωσύνη σου, δη άπο ευλαβείας μεγάλης όπου -εχουσι εις τα θεία λειτουρ

γουσι καθημερινως και δια την άγάπην μας φρόνησε να εχουν τόπον

εις κανένα παρεκκλησίδιον,

11

εξω

δπου δεν ψάλλεται η, είς και μίαν έκκλησίαν

άφ' ου τελειώσει ή άκολουθία και ευγει ό λαος εις εν μέρος να εχουν θέλημα
να προσεύχουνται και να κάμουν και την ίεραν λειτουργίαν, και λογιάζω ή

πανιερότης σου να. ήξεύρτι πολλα. καλλα

(SiC),

λοι, πως

λ ο γ α Ρ 1 α σ μ ο υ,

α υ τ ο

δ ε ν

ε Ι ν α 1

ε ξ ω

έαν δεν το ήξεύρoυσ~ν αλ
διότι τουτο

γίνεται άκωλύτως είς πολλους τόπους, εις <Ιεροσόλυμα, εις Άλεξάνδρειαν

και (iλλoυς τόπους, είς μίαν έκκλησίαν
:Ρ ο ς
:Μαιψ

ά ν α τ ο λ 1 Κ ο

i

Ψ ά λ λ ο υ σ 1 ν

κ α Ι ε ί ς

li

ε ί ς

ε ν

μ έ

λ λ ο δ υ τ 1 κ Ο ί ... » 1653ψ

13.
<ο μέγας ρήτωρ της Μεγάλης Έκκλησίας 'Ιωάννης
κω φίλος σος έν XΡIσrΨ.

Δέον να σημειωθΏ δη και ό Πρωτέκδικος της Μεγάλης 'Εκκλησίας ει
χετο των αυτων φρονημάτων, ώς έρ'φαίνεται έξ έΠΙσΤολης του προς τον μη
τροπολίτην Νεοκαισαρείας Σαμουήλ:

«. ..

Και εΙς τουτο μηνάμφιβάλεις τίποτε και ξηπάζεσαι ώσαν κάποιους

μωρους όπου βάνουσι

δ 1 α φ ο ρ α ν

έκεί όπου λειτουργήσουν ιερείς της

δυηκηςέκκλησίας' αύτα τα λέγουν ΟΙ μ ω Ρ ο ι α ν θ Ρ ω π ο 1... ».

'Εαν λοιπον ό Μ. Ρήτωρ κω ό Μ. Πρωτέκδικος της Κωνστανηνουπόλεως

εΙχον τοιαύτας άνηλήψεις και φρονήματα, πως να. εύρίσκετο εΙς καλλιτέ
ραν μοίραν ό έπίσκοπος Πάρου - Νάξου 'Ιωσήφ, oσnς εις χορηγουμένην ύπ'
αυτου αδειαν εΙς καπουτσίνους Ιερομονάχους, εγραφε και τα. κάτωθι:
«Το της πνευματικης πατρότητος λειτούργημα μετ' έΠΙΟιΚοπικης έκχω

ρήσεως δεδομένον εΙναι των έναρέτων και λογίων Ιερων άνδρων, των έπι
σεμνου (SiC) κω θεαρέστου πολιτείας πορευομένων. Τούτου χάριν και ή

ήμετέρα ταπεινότης άνατίθησι το μυστήριον ταυτο και αναγκώον εργον των
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πανοσιωτάτων και λογιωτάτων ιερων άνδρων Καπουτζίνων, των εν τφ αUΤεI
της περιφήμου ταύτης πόλεως Ναξίας οίκούντων, του άναδέχεσθα-ι και δια
κρίνειν τους λογισμους και τα ποικίλα πάθη πάντων των είς εξομολόγηων

αύτοίς προσερχομένων και οίκονομείν την σωτηρίαν κω μετάνοιαν αύτων,
{1JC; συνεργοι και ύπη ρέται παρα θεου δοθείσης ήμίν πνευμαηκης και άποστο

λικης ταύτης Χάριτος, επι σωτηρίςι. TGJV άνθρωπίνων

ψυχων.

Προς τούτοις

δε εχειν αδειαν και ελευθερίαν διδάσκει ν μετα παρρησίας τους λόγους του

Κυρίου και νουθετείν πάντας τους έν τη ήμετέρςι. ταύτη θεοφυλάκτφ έπαρ
χίςι, δηλονόη Ναξίαν και Πάρον οίκουντας' συνιοτωμεν οΌν αύτοίς προς
πάντας ύρας τους εύσεβείς και όρθοδόξους χριστιανούς, εύλαβεστάτους ιερείς,

πανοσιωτάτους Καθηγουμένους, όσιωτάτους ιερομονάχους, και μοναχούς, εύ

γενεστάτους αρχοντας και &ταξ άπλως είς πάντας του χριοτεπωνύμου πλη
ρώματος, ϊνα άγαπατε, τιματε, και εύλαβείσθε αύτους ώς δη έναρέτων και
όσίων άνδρων τυγχάνει, σπως λάβητε τον αξιον μισθον παρα του παντοδυ
νάμου και έλεήμονος θειου ... » 1651, Μαρτίου 1η

(37).

Διατι εγράψαμεν πάντα τα άνωτέρω; Άπλως προς άπόδειξιν δη Τι άραια
Ο. Μετάληψις δεν ητο το μόνον κακον της έποχης εκείνης ύπηρχε και Τι

έτέρα, σοβαρωτέρα δε εκmωσις, και είς το πεδίον της όρθοδόξου πίστεως' το
εν κακον χειρότερον του αλλου

...

Ίδου διαΤ1 το δις η τρις του ένιαυτου δεν έπολεμείτο η καν εθεωρείτο
άνηκανονικόν. Ίδου διατι Τι ,άχλυς δεν έδιώκετο και ή σρασις της άληθείας
έκρύπτετο. Το φως των ιερων κανόνων ηργει' τα πάντα εύρίσκοντο έν άτα

ξίςι. πολλΏ. Συν τούτοις, ή παρουσία άνδρων πεπαιδευμένων και της παραδό
σεως ,εραστων, ΟΙ όποίο1 και θα ηδύναντο να προκαλέσουν την άπαιτουμένην
άφύπνησιν, ούδαμου εφαίνετο ... (38).

37. Π. Γρηγορίου, Σχέσεις Καθολικων Kαl 'Ορθοδόξων, Άθηνω 1958, σελ. 12 - 3,
162 - 3, 170, 196 -7. Παράβαλε έπίσης: Χ. Γιανναρα, 'Ορθοδοξία και Δύση ..., Άθηνω 1972,
σ. 56 έξ.
38. θα ητο οντως παράλειψις έαν δεν έμνημονεύομεν ένταυθα του ~ργσυ «ll σ
μ ε ν ι κ ο ς

α ύ λ ο ς»

1

πόνημα Προκοπίου Μεγαλοσπηλωώτου, το δποίον κυκλοφορη

σαν την παρουσαν Ιστορουμένην περίοδον και έmτυχων εύρυτάτης κυκλοφορίας παρα τψ
λαψ, ήδυνήθη να διαφύγη της φοβερας προλήψεως του άρωως μεταλαμβάνειν, σημειων

τα κάτωθι πνευμαnκώτατα είς τον λόγον της Κυριακης των Bαiων.
«Πλησίασε είς την Ιεραν Τράπεζαν, σπου σου ήτοίμασεν δ Σωτηρ του κόσμου, δια να
σου δυναμώση την ψuxήν, να σου φωτίση τον νουν, να σου καθαρίση τας ώσθήσεις. Kαi
άγκαλα αύτη όμιλεί είς τουτον τον τρόπον είς ενα mστόν, με το στόμα των πνευμαηκων
της και των διδασκάλων της, ποίος δεν βλέπει ομως ση αύτη έπιθυμεί να ζωσιν ολοι ΟΙ

ΠlOΤΟΙ με έκείνην την ΧΡlOnανικην καθαρότητα, δια να ήμπορωσι να μεταλαμβάνωσι κ α θ
ε κ ά σ τ η ν

ή μ έ ρ α ν;

>Αμφιβάλλετε

αρά γε είς τουτο; Έγω δεν θέλω να σας φέρω

έδω εις μα~τυρίαν τας διδασκαλίας των αγίων Πατέρων της Έκκλησίας μας, όπου σας πα

ρακινουΟ1 δλοι συμφώνως να τρέφετε τας ψυχός σας σ υ ν ε χ ω ς με αύτ/ν την ίεραν
κοινωνίαν, δια να μη μακρύνω τον λόγον μου ... ».

«'Όταν ό χρισηανος KαθOρίζ:rι καλα τον έαυτόν του με μίαν Kαλ!tν μετάνοιαν, .Kαl με

μίαν όρΘην έξομολόΥηΟ1ν, aς πλη01άζ:rι

σ υ ν ε χ ω ς

είς την τράπεζαν τοϋ Κυρίου, μας

-38
Ό θεας δμως Kai αί πρεσβείαι των Άγιορειτων άγίων δεν άφηκαν τον
lεραν "Αθωνα ερημον πάσης άναγεννηnκης αϋρας. ΠαρείδεΥ προς καφον
'
τον λαόν Του, άλλ' ούκ «έγκατέλειψεν τους όσίους Α υτου
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λέγει ό 'Απόστολος ... διότι οποιος μεταλαμβάνει σ υ ν ε χ ω ς,

συνεχως καθαρίζει άκό

μα την συνείδησίν του, με την Ιεραν έξομολόγησιν... lνας χριστιανος δπου άγαπQ. να άπο
φεύγη τα μιάσματα της αμαρτίας, δσον περισσότερον ώσθάνεται να ένοχληται άπο ταϊς
έmθυμίαις των παθων, τόσον περισσότερον πρέπει να πληmάζη
δια να ήμπορΏ να ένανηώνεΤα/

το σπαθι του ούρανίου αρτου», σελ.

1780,

J1 λ έ ο ν

σ υ ν ε χ ω ς,

είς τα βιαστικα στρατεύματα της όρέξεώς του, με έκεϊνο

498'- 505, έκ της δευτέρας έν AeIψlQ. έκδόσεως του

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ
Αρχομένου του 180υ ώωνος, εΙς ίον Ιερον "Αθωνα ή κακίστη συνήθεια

>

της άποχης έκ του θειοτάτου Μυστηρίου εύρίσκετο είς το κατακόρυφον. Ό
τόπος της λατρείας του θεου και Ιδιαίτεροςκληρος της Παναγίας έφέρετο
αΙχμάλωτος

έθους

πονηρου,

προς

μεγίστη ν

χαραν

του

Διαβόλου,

δστις

καθημερινως χαίρων συνέλεγε τα «δράγματα» της ψυχοφθόρου σπσρας του Ι ...
Πρέπει πάντως να σηrμεIωθη δη κατα ηΊν αύηΙν περίοδον το "'ΑγlOν 'Όρος

!::χει να παρουοιάοη και πληθυν όσιακων μορφων και ύπάρξεων τελείως αφιε
ρωμένων τψ θεψ, αΙ όποίαι και άπετέλουν τα εύώδη ανθη του νοητου λει
μωνος της θεοτάκου.

Το άνωτέρω

περιγραφεν

ρύθμου παρουσ1α άπετέλουν τας ζωηροτέρας

. οντως

έθιμον ώς και ή του Ιδιορ,

κηλίδας του, αϊηνες έφθειρον

το κάλλος και ηλλοίουν την φήμη ν αύτου ώς φύλακος των Ιερων και

παντίμων Όρθοδόξων Παραδόσεων.
Κάη περίπου lάνάλογον της σημερινης θλιβερωτάτης καταστάσεως, καθ'

ην ένψ κηρύσσεται έπι δεικαετίας ή αϊρεσις του ΟΙκουμενισμου, κω δη έκ
του

ΟΙκουρενικου θρόνου,

ΟΙ πλείονες των

>Αθωνιτων

περι αλλων

«τυρ

βάζουν», ,άρνούμενοι να μιΡηθουν τους πατέρας αύτων ΟΙ δποίοι έπροτίμων
να θυσιάσουν και την ζωήν των αύτην παρά να «σuΥΚοινωνήσουν:l) τοϊς έργοις
του σκότους ...

,Αλλ'

Ιδού Ι Ή θε1α Πρόνοια παρουσιάζει άφορμην ωστε να έγερθουν

ανδρες <~έΠIθυμIων», θεολογικως αριστα συγκεκροτημένοι και έγκρατεϊς της

λειτουργικης ζωης και των ύγιων τυπικων της

Εκκλησίας, ΟΙ όποίοι άγωνι

σθέντες πάση ψυχϊί κω καρδίQ, ήδυνήθησαν να προσφέρουν είς τους έπιγε
νεστέρους των την άνατολην μιας έλπιδοφόρου άνοίξεως. Ύπο των άντπτά

λων των Θκλήθησαν σκωππικως «Κολλυβάδες»
άξίαν των ανδρων οϊτινες το έφερον,

39.

(39),

έπίθετον

έμελλε του λOIΠOυ

δπερ δια την

να σημαίνη

τον

«Ποία ης ή κοινότης αϋτη των Κολλυβάδων μοναχων, ού του παρόντος, διότι

ή παρέκβασις τόσον μακρα. θα. ητο, ωστε θα. έχρησίμευε ώς πύλη προς έ:ξοδον του ήμετέ
ρου άρθριδίου. Σημειω μόνον ένταυθα, ση το σκωπτικον έπίθετον άναξίως έδόθη αύτοίς'

ύπο φθονερων του μονασηκου βίου άπτήνων, λόγψ ση έκείνοι δεν ήνείχοντο, κω
κ α ί ω ς,

δ ι

τα. έν ταίς Κυριακαίς Κόλλυβα κω μνημόσυνα, έmμένοντες Υνα ταυτα γίνων

ται έν τοίς Σάββασι κω ταίς καθημεριναίς, κατα. την άρχώαν της Έκκλησίας τάξιν, κω

ση των Κολλύβων ησαν έκ των παλαιων λογίων Πατέρων, ό Κορίνθου Μακάριος ό Νο

ταρας, a.γιος τιμώμενος, ό 'Αθανάσιος ό πάριος και Νικόδημος ό πολυγραφώτατος, ό Κύ
ριλλος, ό Ήλίας, ό Άρσένιος, κω lίλλoι ένάρετοι πατέρες.. ΚαΙ έmλέγει χαρακτηριστι
κως:

«Ψυχοσάββατον υπάρχει,

άλλα.

ψυxoKυΡιακfιν ήκούσατε

(Άλ. Παπαδιαμάντ/; «Νεκρολογία είς τον Γέροντα α/ονύOlον)

).

ποτέ

σας

Χριστιανοί;:.
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έραστιΊν των ιερων παραδόσεων και άμύντορα πάσης έΊ1ιβλαβους και λυμαν
τικης της άγιας Όρθοδοξίας ΚαΙνοταμίας~40) •.
ι

Έαν δμως άφορμη της εριδος έστάθη

ή άλλαγη

της των μνημοσύνων

ήμέρας, ώς και ή περι θείας :Μεταλήψεως έπικρατουσα πλάνη, έν τούτοις τα

αίτια ησαν βαθύτερα και ούσιωδέστερα.

Ό Κ. Μπαστιας ;~ρμηνεύων πνευμα

τικως τιΊν ισχυραν ταύτην διένεξιν του παρελθόντος, σημεlΟϊ λίαν επιτυχως:
«Ή Σκιάθος

εΙχε γίνει Σκεύος έκλογης.

πως εΙχε προτιμηθεϊ

άπο τό

σους αλλους τόπους να γίνη κιβωτός, οπου θα φύλαγε την καθαρώτερη παρά
δοση της Όρθοδοξίας, δταν αύτιΊ ή Όρθοδοξία γνώρισε δύσκολες ήμέρες και
σ"

"
αυτην

,
Ι
ακομα

"
:Γην

'

ι
λη
ακροπο

της,

'''Αθ ωνα;
τον

Γ'
ΙαΤΙ

, ,

απ

,

τον

" 11
λθ ωνα

'

φυ

γανε κατατρεγμένοι και διωγμένοι ΟΙ κολλυβαδες, ΟΙ μοναχοι δηλαδη που
δεν δεχτήκανε να μπεϊ το άμαρτωλο πνευμα του κόσμου στο μοναχικο βίο
και να τον νοθέψει με συμβιβασμους που τον ,άλλOlώνανε. Για τους άμύη
τους, τους πολλούς, ή ιέλπίδα των Κολλυβάδων στάθηκε «τρικυμία έντος πο

τηρίου ϋδατoς»~ <Όμως δεν ητανε τέΤOlα. 'Ήτανε τρικυμία φοβερή. 'Ή «Συν
εχης Μετάληψις;} και ή τέλεοις των μνηροσύνων το Σάββατον κι' ΟΧΙ την

Κι.:ριακήν, που ζητούσανε ΟΙ Κολλυβαδες δενητανε στενόκαρδη προσήλωση
σf:' τύπους. Πίσωάπο τα δύο τουτα αιτήματα κρυβότανε το σοβαρώτερο αϊ

τημα της 'Ορθοδοξίας: <Η Παράδοση. ΟΙ Κολλυβαδες έκφράζανε τον άγω
να της 'Ορθοδοξίας να κρατήσει την ιερά της παράδοση άνόθευτη άπα συμ

GιβασΡούς, που θα νοθεύανε και την μορφη και την ούσία της. Γιατι μορφιl
και ούσία στην 'Ορθοδοξία εΙνω άλληλένδετα και κάθε ρωγμιΙ στη θαυμαστη
τούτη ένότητα εΙνω φοβερο τραυμα. Στην Σκιάθο λοmον προσφεύγουνε ΟΙ

Κολλυβαδες μοναχοί, τα γνήσια τέκνα δυο άγίων, του άπο Κορινθίας Μα

καρίου Νοταρα, και του Νικοδήμου του ΆγlOρείτη και του 'Αθανασίου του
Ωαρίου. Σ' αύτην βρίσκει καταφυγη το ανόθευτο πνευμα της 'Ορθοδοξίας»

(Κ. Μπαστια, «Ό Παπαδιαμάντης» 'Αθηναι 1962, σελ 29).
Ή 'Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως παρασυpθε~σα άπο τας διαβολας
των άνnκολλυβάδων και προς τούτοις, παλαίουσα συνεχως προς διατήρησίν
της έν μέσψ λαου άλλοθρήσκου και βαρβάρoυ~ μακραν δε της παραδοσιακης

ατμοσφαίρας του Άγίου 'Όρους βιουσα, δυστυχως δεν ήδυνήθη να έκτιμήση
όρθως την σοβαρότητα και τον χαραικτηρα της συγκρούσεως. Παλινψδήσασα
εις τας άιποφάσεις της (41), τελΝ<ως δια της έγκυκλίου του έθνομάρτυρος Πα

40. Είς πΊν σημεΡ1νην έποχήν, ώς τοιούτους θα πρέπη να χαρακτηρίσωμεν άσφαλως,

Ι

πάντας τους δπωσδήποτε άντιδρωντας είς την ύπο των «όρθοδ6ξων) προκαθημένων και
λοιπων σιγούντων έmσκόπων, προδοσίαν της όρθοδόξου mστεως, ητις ύπούλως ένεργεΙ.

Ί

ται άπο δεκαετιων δια της λεγομένης «Οίκουμενικης Κινήσεως». ΟΟΤΟΙ, παρα την πληθυν
των χλευαζόντων ύπεναντίων, θα πρέπη να έγκαυχωνται έκ της προσώνυμίας του
θ ε ν ω τ

1

κ ο υ».

«ο. ν·

Πρόδρομοί των, κώτοι περι της αύτης αΙρέσεως δ λόγος, οΙ εύσε

βεΙς και σκωmικως κληθέντες «ΠαλαιοημερολογΙται», δ άπλους και «διδακτος θεου» 'Ορ
θόδοξος έλληνικΟς. λαός, το λεΙμμα τουτο της εύσεβείας και άκριβείας της πατρώας πί
στεως, έν μέσφ γενεας μοιχαλίδος και διεστραμμένης ...

41. 'EmCt έν συνόλψ ΠατΡιαρχικα Γράμματα έξεδόθησαν κατα την διάρκειαν των

j

!
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τριόρχου Γ ρηγορίου του Ε ι

(1819),

έξέφρασε την τελικην κρίσιν της ή όποία,

παρα ταυτα, ούδόλως εισηκούσθη του πονηρου έθίμου καταστάντος νόμου
,
ι
ισχυροτατου.

" ('4'2)
Ι
,

Ή εξοδός των εΙχε προ πολ/ου πλέον καταστη

άναγκασTlκη

Ή

( 43) ,

θεία Πρόνοια, συνοδεύσασα τούτους εις τας άπανταχου διασποράς των, άνε
δείκνυε δραστηρίους και «προκόπτοντας εις το άγαθόν, ωστε ό ΠαπαδΙ0μάν
της εΙςάμερόληmος άλλα και έπα'ιων των έκκλησ1!αστικων JφαγΡάτων κριτής,

συγκρούσεων (1754 - 1819), δι' iliv προσεπάθησεν ΤΙ έν Κων) λει Έκκλησία να συμβ ι6άσ η
τας διϊσταμένας άπόψεις. Δυστυχως σμως οι άντικολλυβάδες ήρμήνευον ταυ τα ώς δικαι
ου ντα μ ό ν ο ν τας έαυτων άπόψεις, διο και έσυνέχιζον μετα πείσματος να διώκουν
τοί)ς έναντία φρονουντας,

μέχρι σημείου

να έπηύχουν

κατόmν σειρας ψευδοκατηγοριων

και μυθευμάτων τον ύπο της Μεγάλης 'Εκκλησίας άφορισμον Kαl καθαίρεσίν των! ...
ΤΟ έαν οι πνευματικοι άρχηγοι των άσκητικων τούτων άνδρων ήγίασαν, (Μακά
ριος - Νικόδημος), η ποικιλοτρόπως είργάσθησαν δια το δουλον γένος (Άθανάσιος, Ν ε
όφυτος) μέχρι πέρατος του βίου των, τουτο άποτελεί έτέραν Ιστορίαν ...

42.

«ΤΟ κίνημα του

Ήσυχασμου Kαl το κίνημα των Κολλυβάδων που σταθήκανε ΟΙ

πνευμαnκοι πρόγονοι του Παπαδιαμάντη, ητανε ή πεμπτουσία της Άγιορειnκης ασκησης.
Και σμως ή μεγάλη μάζα των Άγιορεηων δεν άκολούθησε οϋτε τους πρώτους, οϋτε τους
δευτέρους. Κι' ΟΧΙ μονάχα δεν τους άκολούθησε, άλλα στάθηκε έχθρικη και προς τους

πρώτους και προς τους δευτέρους. Οί δυνάμεις του σκοταδιου δεν nαρατο.νε εϋκολα τ'
αρματα, οϋτε ύποτάζουνται. Πολεμουνε. Κι' αλλοτε μοιάζουν με σκιάχτρα που άμποδανε

τον ανθρωπο να σΙμώσει τον ένσαρκωμένο Λόγο, άπαράλλακτα σπως τα σκιάχτρα τρομά
ζουνε τα πουλια και τα διώχνουνε μακρυα άπ' τους καρπους των δέντρων, κι' Qλλoτε
γίνουνται οί φοβεροl πειρασμοι που

εργον, σελ

63).

δ οκιμάζουν ε το πνευμα του».

(Κ.

Μπαστιο., μνημ.

Παράβαλε και τους λίαν ύπερ των Κολλυβάδων έπαινεnκους λόγους

του καθηγουμένου Φιλοθέου Ζερβάκου, έν τη ύπ' αύτου συγγραφείση βιογραφία του «όσίου
Άρσενίου του Νέου» σελ

17.

Άθηναι

1960.

43. «Ευρέθησαν τότε είς ενα Κελλίον (διηγείται ό Άθανάσιος ό Πάριος, έν τφ χει
ρογράφφ αύτου εργφ «Δήλωσις της περl των έν Άγίφ 'Όρει ταραχων άληθείας») ι με
ρικοι άδελφοl έκ των διωκομένων, δέκα η και δεκαπέντε τον άριθμαν οϊτινες σuνεσκέ
πτοντο το τι ποιησαι δια τας τόσας καταδρομας είς αύτούς. Και ύστερον άπα πολλους λό
γους, ήγέρθη κάποιος έτερόφθαλμος, άσκηηκώτατος και ένάρετος Καππαδόκης κατα γέ
νος, αύτόχθων Καισαρεύς.

ουτος, ΟΧΙ μόνον γραμματικην ελαβε

είς

χεΙρας πώποτε, άλλ'

ούδε την κοινην

γλωσσαν έλάλει όρθως. Άπο δε την μακραν ασκησιν και μελέτην, εμαθε τα κοινιΙ γράμ
ματα ι και ουτως έκ της πολλης ήσυχίας, τόσην πείραν άπέκτησεν είς τα έκκλησιαστικάι

Kαl τόσον κατενόει τα έλληνικα βιβλία, ωστε έποίει τους οπουδαίους, ϊνα αίσχύνωνται.

ΤΗν λοιπον και ουτος εΙς των διωκομένων. Δια τουτο είς το ρηθεν Κελλίον, ενθα εΙχον
την συνέλευσιν, ήγέρθη αύτος είς το μέσον, και βαλων μετάνοιαν, έζήτει συΥχώρησιν
αναχωρησαι έκ του Άγίου 'Όρους' ΟΙ δε λοιποι έλεγον αύτφ' διατί ι πάτερ, φεύγεις αφ'
ήμων;

Τότε λέγει αύτοίς' φεύγω, άδελφοί, ϊνα μη φονεύση μέ τις, και ώς έκ τούτου

έπέμβω κάγω είς το κρίμα του φόνου, ώς μη δους τόπον τη όργΏ...

Τότε ΟΙ άδελφοι

εύχόμενοι είς αύτον το κατευόδιον άπεχωρίσθησαν. Και λοιπον φυγων έκεϊθεν, κατηλ.
θεν είς Δάφνην' και εύρων πλοίον ύδριώτικον δια τας νήσους, είσηλθεν είς αύτό, ϊνα
πλεύση, οπου ό θεος όδηγήση αύτόν».

(Παρά:
ραιευς

' Αρσενίου
1935).

Κοττέα,

«Φρυκτώριον

έν τοΙς Χαλεποϊς καιροϊς»

σελ

230,

Πει
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να γράφη τα 'κατωτέρω: «ΕΙχαν αλλάξει τα πράγματα έντος όλίγων έτων.
Ό παπα

" Αθω,

-

Γρηγόριος, δ άσκητής, εΙχε κατέλθει άπο τα ύψηλα κράσπεδα τοϋ

μαζι με τον γέροντά του τον παπα

-

Νήφωνα καΙ τριακοντάδα αλλων

μοναΧών. 'Έπλευσαν εις την γενέθλιον νησον του Γρηγορίου, την Σκιάθον,
κι' έκεί εις το ρέμα της 'Αγαλλιανους εκτισαν ώραϊον, θαυμάσιον μοναστήρι,

Πατριαρχικόν,

σταυροπηγιακόν,

με

περικαλλη

καΙ

λεπτοτάτης

φιλοκαλίας

ναό. Τόσον ώραiον, ωστε κατα τους χρόνους ,έκείνους, περι τας αρχας του

10'
του

αιωνος, έφημίζετο και ένΙπνεε σεβασμον βαθύτερον και άπο τας μονας
"Αθ ωνος» ...

»<0

μεγάλος όρθόδοξος μαχητης Κωνσταντίνος

Οίκο νόμος Ο έξ Οικονό

μων εις μίαν έΠlOτολήν του προς τον Ήγούμενο της Μονης Εύαγγελιστρίας,
τον Φλαβιανό, γραμμένο στα

νόφρονας» και τι)

Μονη

1817,

όνομάζει τους πατέρας ιης Μονης «ούρα

«Καταφύγιον της

άληθους

άρετης»

και

«Σκηνη

Σιών, ην εστησε δ Κύριος έν μέσψ της κοιλάδος της ματαιότητος». (Κ. Μπα
στια, αύτ. σελ

32).

Έν τούτοις ό θεολόγος κ. Χαρ. Τζώγας, δεν έρυθρίασε να παρουσιάση
τούτους ότε μεν ώς «αλκοολικούς»' ότε δε ώς «άγύρτας θαυματοποιούς»... (44).
Ίδου που όδηγεϊ ή μεροληψία, ή

a - priori

αντίθεσις προς Ο,ΤΙ ύψηλον

και πνευμαnκον του εργου των ύπερόχων έκείνων άνδρων' μη δυνάμενοι
να τους μιμηθωμεν, είρηνεύομεν έαυτους ύβρίζοντες κα1 «ομφακα» ι1ποκα
λουντες τον «βότρυν τον πέπειρον» της άγίας διακονίας των ...
Οί σύγχρονοι έρευνηται του. βίου και της δράσεώς των, έκ συμφώνου

πάντες έξύμνησαν την δσιότητα και την βα:θυτάτην άναμορφωτικήν των πα
ρουσίαν μεταξυ του έλληνικου Λαου, δ όποϊος μόλις εχων έλευθερωθη της
έπαράτου Όθωμανικης δυναστείας, μετ' έπιθυμίας διψώση" Υης έδέχετο τον

ύετον της πνευματικης των διδασκαλίας( 45 ). Όάσκηnκος και της Παραδό

44. Ή περl μνημοσύνων ~ρις
σελ. 135, 138. θεσσαλονίκη 1969.
45.

έν Άγίψ 'Όρει κατα τον ΙΗ'. αίωνα. Δρ. διατριβή,

«'Εαν ό 180ς αίων άρχίζη στην Πάτμο με ηΊν ύπέροχη έκείνη πλειάδα των Ιδρυ

των της Πατμιάδος, ό ϊδιος αίων τελειώνει με μιαν lίλλην έμπνευσμένη όμάδα άσκητων
του πνεύματος. Είναι αύτοι που κατέβηκαν άπο το 'Άγιον 'Όρος μετα την εριδα των

Κολλύβων και σKOρrήσθησαν στα νησια του Αίγαίου, για να άνάψουν μια φωτια αναγεν

νήσεως και έΠlΟτροφης στην άρχαία ζωη και παράδοσι της 'Εκκλησίας.
αρχιπέλαγος κα/ εσπειραν τον δυναμικο σπόρο μιας βαθειας πνευματικότητος με

ρίζες

'Απο την Χίο μέχρι την Πάτμο κα1 άπο την Σιάθο μέχρι την 'Ικαρία ωργωσαν το
πατερικές, άσκητικες και λειτoυργΙK~ς. 'Έτσι μια άγιορείτικη διαφορα εΥινε άφορμη για
μια πλουσία και άνοικτη σπορά. Άξίζει να παPαKOλOυθήσn κανεις πως διασταυρώθηκαν οι
Κολλυβάδες, οί καινούργιοι αύτοl άργοναυτες στα διάφορα νησια και πως έτράβηξε τις

μεγάλες καρδιές τους το άγιασμένο νησl της 'Αποκαλύψεως». (Ήλία Μαστρογιαννοπού

λου ι «'Άγιες μορφες στην Πάτμο»ι Άθηναι
Βλέπε σχετικως κα/ είς περιοδικόν:

35,

1966, σελ. 33).

Le Messager Orthodoxe, 1971, τείίχος 20ν, σελ.

ενθα σημειουνται κω τα έξης.

«Le ΧΙΧ siec1e vit a Patmos l' ec1osion d' une saintete nouvelle, celles des «athletes de
Esprit», moίnes venus pour Ia p1upart s' instal1er dans l' ile a la sιιite du schisme athonite des
«Colyvades», qui dispersa a travers 1a mer Egee υη bon numbre de veligieux, porteurs de re
Ι'
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σεως ,έραστιΊς Παπαδιαμάντης, έκφωνων τον έπικήδειον είς τον ιερέα πα

τέρα του έν ετει

1895, γράφει και τα άκόλουθα, έρμηνεύων την άγαθωτάτην

των έπίδρασιν παρ α τψ λαΨ.

«Διότι στολισμένος με καθαραν άπαγγελίαν, άπλους και άπέριπος τους
τρόπους, καθαρος και σεμνος έν τΏ περιβολΏ προσέδιδεν άφελη μεγαλειότητα

είς τας έκκλησιαστικας άκολουθίας, έπειδη και ουτος, ώς πάντες ΟΙ άρχαιό
τεροι της νήσου έφημέριOl, έδιδάχθησαν την των μυστηρίων τέλεσιν παρα

των ιεροπρεπωνέκείνων Κολλυβάδων, οϊπνες εΙχον ιδρύσει κατα το τέλος
του παρελθόντος αίωνος ηιν Μονην του Εύαγγελισμου έν τΏ νήσφ, φυτώριον
γενομένην των σεμνων της νήσου μας ιερέων τότε, οϊτινες φιλακόλουθοι,
άπλοϊ, ένάρετοι, άπέλαυον τηςάγάπης και του σεβασμου των κατοίκων, ού
δεμίαν προσποίησιν, η ύπόκριοιν, η έπιδεικτικην κενότητα έμβλεπόντων είς
τον ιεραnκον βίον των».

Ή ώραιοτάτη Σκιάθος εύτυχως δεν άπετέλεσε τον μονάδικον τόπον σστις
άπήλαυσε της πνευμαηκης δ1δαχης των. </Υδρα, Χίος, Πάρος, Πάτμος, Λειψοί,

'Ικαρία προσέφερον γη και ϋδωρ είς τους έργάτας του πνεύματος και της εύσε
βείας, τους λαμπρως άποδείξαντας ση ή πίστις ή,μων των 'Ορθοδόξων δεν

είναι «νεκρον γράμμα», ώς θαυμαοτικως άπεφάνη και αύτος ό παπικος

tit (46).

L. Pe

Και οϋτως, σ,η δεν ήδυνήθησαν να προσφέρουν είς γην ιεραν και

μυστική ν, έκαλλιέργησαν είς χέρσον και κοσμική ν, πλην καλης προαιρέσεως,

έκατοστεύουσα τον σπόρον και μη πνίγουσα του τον δι' άκανθων έγωϊσμου
και έμπαθείας.

"

<Η μνήμη των εστω αίωνία, και ή βΙΩτή των λαμπρον προς

μίμησιν ύπόδειγμα, δια πασαν έλληνικην ψυχην άγαπωσαν την 'Ορθοδοξίαν
και τας ιερας της 'Εκκλησίας παραδόσεις.

nouveau. Makarlos Notaras appartenalt

a ce

Δια λεπτομερείας του κινήματος των

λογία πίστεως», Βενετία

1819,

groupe».
Κολλυβάδων: Νικοδήμου <Αγιορείτου, «ΙΟμο

Άθηναι 1972.,Γ.

Βερίτη,

«Oi

δυο

Άλέξαανδροι Kαi

κίνημα των Κολλυβάδων», 'Ακτίνες

αρθρον «Κολλυβά

δες» είς Η.Α.Ε. τόμο

είς «Σάλmγξ 'Ορ

7,

θοδοξίας». τευχος Σεπτ.

σελ.

1970

1943, σελ. 100 έξ., Σπ. Μακρη,
742 - 5., Δ. Μπατιστάτου, «Κολλυβάδες»

το

έξ. Χαρ. Τζώγα, «Ή περi μνημοσύνων ~ΡIς έν Άγίψ

''0

ρει κατα τον ΙΗ' αίώνα» θεσσαλονίκη

1969. (Δρ. Διατριβή).
Κ. Παπουλίδη, Το κίνημα των Κολλυβάδων, ' Αθηναι 1971, ~νθα δικώως έλέγχεται
Kai το εργον του Χ. Τζώγα, ώς μονομερες Kai μεροληπτικόν.

46. tO άνωίέρω θεολόγος, άναφερόμενος δια του αρθρου του: La grade contro
veI'se des Colybes, είς τιΙν ύπ' Όψει πνευμαnκην σύγκρουσιν, έσημείου τα κάτωθι έκφρα
σηκό, έν ~τεl 1899.
Decidement. le respect du passe s' efface de jour en jour devant Ι' invasion progres
slve de Ι' esprlt mercantHe. La Grande Eglise n' en declarera pas moins, a la prochaine occa
sion, qu' eHe estίmmuabΙe dans le rltuel comme dans le dogme. Ο bonne foi, tu n' es qu' un
valn nom!»
(Echos dΌrίent, Υαl. 2, ρ. 331).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΤΑΠΕΙΝΟΙ

ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΑΝΑΖΩπγΡΩΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ

Μετα την κρίων της 18ης και 19ης έκατονταετηρίδος ό είκοστος αίων
εορε το 'Όρος ,εν πλήρει άKμfi εξ έπόψεως έμψύχου ύλικου. Δώδεκα περίπου
χιλιάδες μοναχων εγκατεσπαρμένοι εις τας είκοσι μεγαλοπρεπείς Ιερας Μο
νάς, την δωδεκάδα των ιερων Σκητων και τας έκατοντάδας των Κελλίων του,
συγκροτουν το Βυζαντινον μεγαλεϊον του γεραρου

Μεταξυ

των

άσκουμένων

συγκαταλέγονται

"Αθωνος.

ύπέροχαι

μορφα!

ύψηλης

πνευματικότητος και άσκητικης βίας, διανοούμενοι και ερασται του νοερου
μέλιτος της ήσυχίας, ανδρες Δγόπης και δlOικητικων χαρισμάτων. Έν τούΤOlς,

παρ' Όλην την προεργασίαν των παρελθουσων γενεων, το έφόμαρτον εθιμον
της

μ η

έ λ ε υ θ έ ρ α ς

π Ρ ο σ ό δ ο υ

είς την Εύχαριστιακην Τρά

πεζαν, συνεχίζεται. ΟΙ άγωνες των όσίων Κολλυβάδων, εΙχον επιτύχει να
ελαττώσουν μόνον τον χρόνον ,άποχης εκ του Ποτηρίου. Το προσέρχεσθαι

Οl1ως κατόπιν τριημέρου τούλάχιοτον άνελαίου διαίτης, και δη
έ. ν

Σ α β βά τ Ψ,

ίσχυον και ισχύουν

κ ρ α τ .α 1 ω ς

μ ό ν ο ν

μέχρι της σή

μερον. Ό λόγ1:Ος καΙ δραστήριος ήγούρενος της Ιερας Μονης Έσφιγμένου,

,

αρχ:ι:μ.

Γ'

ερασι:μος

Σ

'

μυρνακης,

,

,

αναφερομενος

εις τα πνευμαπκα καθήκοντα των

~Kαστoν δε

δεκαπενθήμερον

,

προ

Άγιορειτων

κατόπιν

τριημέρου

<βδ

ε

"

ομηκονταεηας

μοναχων,

η

περmου,

εγραφεν:

τετραημέρου

«Καθ'

νηστείας

και εξομολογήσεως κοινωνουσι των Άχρόντων Μυστηρίων πόντες ΟΙ εν Κοι
νοβίοις και άσκητηρίοις πατέρες, ίσως δέ Tlνες και των έν ταϊς ΊδlΟρρύθμοις,

την δε Μεγάλην Τεσσαρακοστην κατα
'Ήτοι, εχομεν

ν έ α ν

Σ ά β β α τ ο ν~

π α Ρ ό δ ο σ 1 ν,

(47).

διάφορον της εποχης του

Άγαπίου και Νεοφύτου, άσφαλως καλλιτέραν λόγφ των άμετριμων θυσιων

και άτρύτων κόπων των άειμνήστων και εναρέτων Κολλυβάδων, πλην δμως
εισέτι τραγικήν, Ιδίως δια τους εφιεμένους μιας συνεπεστέρας Μυστηριακης
ζωης και παρα ταυτα άναγκαστικως διακοπτομένης, λόγψ των σκανδαλιζο
μένων συμμοναστων των.

Οϋτω, εΙς απασαν την εκταοιν του Ιερου Τόπου,

"

ό στρατωνισμος εν τη ΜυστηΡΙQκn προσελ,εύσει άποτελεϊ κάτι το
κ ό ν,

φ υ σ 1

παρα το γεγονος της παραβάσεως πληθύος Ιερων κανόνων προκει

μένου να έπιτευχθΏ ουτος

'Εν τούτοις

ύπηρξε

!...

και μία εύλογημένη

εξαίρεσις!

'Εξαίρεσις

θεωρίςι

και πράξει εκφρασΘείσα, διότι πολ/οι ησαν Kαl τότε ώς κοι την σήμερον, ΟΙ
θεωρητικως

47.

δεχόμενοι

τ/ν

ΤΟ 'Άγιον 'Όρος, σελ.

άναγκαιότητα

347,

Άθηνα/

της συνεχους

1903.

η

ελευθέρc"

Ασζιις

j
)

1

,
J

j

-Ι

1
Ι
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:Μεταλήψεως, πλην ομως τηρουνΊ'ες σιγην βαθυτάτην και την άλήθειαν άνυ
περάωτιστον έγκαταλείποντες... Πρόκειται περι του εύλαβεστάτου άσκητου

και <Ιερομονάχου π. Γερασίμου, του έν τΏ έρημιικΏ Σκήτη του άγίου Βασι
λείου διερχομένου τον ,άσκητικον δίαυλον απο του έτους

1930

περίπου, όμου

μετα των υποτακτικων του Εύθυμίου και Μαξίμου των μοναχων.

<Η άκροτάτη δμως έρημία ή περιβάλλουσα πάντοθεν το ίερον ήσυχαστή
ριόν των, ούδόλως ήiμπόδlOεν τον Πονηρον να ένσπείρη τα ζιζάνιά του να
προκαλέση ταραχην όνόματι εύλαβείας, ωστε να έγερθουν συνασκηταί του
και να τον κατηγορήσουν ώς ασεβουντα προς τον θεαμον της νηστείας, και
καταλυτην αρα των ίερων παραδόσεων και της σεμνης εύκοομίας της νηστευ
ούσης ψυχης

!...

<ο λόγος;

κων του εις το υπερφυες

Ή συχνη προσέλευσις
Μυστήριον

αύτου και των υποτακτι

της θείας Εύχαριοτίας.

1'Ήτο αδιανό

ητον, δια τους καλους κατα τα αλλα μοναχούς, να προσέρχεται τις εις την θ.
:Μ ετάληψιν ανευ προηγουμένης

τριημέρου ,άνελαίου

διαίτης. Εις μάτην διε

μαρτύρετο ό εύλαβης ίερευς οτι ένψ πιστεύει θερμως εις τον θεσμον της νη
στείας, τουτο ούδόλως τον έμποδίζει να προσέρχεται ό "ίδιος ώς και οί υπο
TaKTlKOi

του συχνόκις είς το Ποτ/ριον της Ζωης και πολλάκις καθημερινως.

<Η έγκράτεια εΙναι άρκετή, ,έτόνιζεν ό έρημίτης του <Αγίου Βασιλείου, δια

τους συνεχως μεταλOJμβάνοντας και τας διατεταγμένας της 'Εκκλησίας νη

στείας, τηρουντας. Ούδεις παρα ταυτα ηιθελεν να πεισθΏ εις τους λόγους του.

Oi

συνασκητα! και τψ ζήλψ όμόφρονες πατέρες, έξ άγνοίας ασφαλως κινού

μενοι, αντέλεγον δτι το τοιουτον άποτελεί σκάνδαλον, κατάλυσιν του θεσμου
της προ της θ. Μεταλήψεως νηστείας, άνατροπην των παραδόσεων, και υπε

ράνω ολων, βλασφημίαν προς το 'έπικρατησαν τόσα έτη έΘος του ίερου τό
που

(48).
Ήδιαφόρησαν τελείως ένώπιον της βοώσης πραγματικότητος του

Ρ ο μ ο ί ω ς

πρσσέρχεσθαι συνεχως και μεταλαιμβάνει

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς,

μ ό ν ο ν

π α

δ l'

,άναριθμήτων ίερομονάχων και ΚαθηγουμένωνΙ Δια τους

συνεχως ιηροσερχομένους ίερείς έδέχοντο έξαίροοιν, ούχι δμως Kαl δια τους
έν τΏ ίδίι;,ι τάξει άνήκοντας, ητοι των συνεχως μεταλαιμβανόντων, μοναχούς,

Παρα τας έπανειλημμένας πολυώρους συζητήσεις, ή διάστασις ηρχισε να

παγιουται' πληροφορηθεϊσα τουτο ή διοίκησις της <1. Μονης Μ. Λαύρας, προ
φανως ΤΠ είσηγήσει των σκανδαλιζομένων,
ρήνην μεταξυ

των διϊσταμένων,

έκάλεσε

προκειμένου να έπιβάλη την εί
τον ίερομόναχον

εις προφορικην

απολογίαν ένώΠlOν της Γεροντικης αύτης Συντάξεως.
Ό έραστης

της

και παρουσιασθεις
ματικως

,έκοινώνει

συνεχους

θείας

Μεταλήψεως

υπήκουσεν

ένώπιον των διοικητικως προϊσταμένων
μόνον

μετα

της

'Εκκλησίας

των

του

εύχαρίστως,

(διότι πνευ

Παλαιοημερολογιτων,

ΠΟΙμαιναμένην τότε υπο του εύσεβεστάτου και ήρωϊκου άγωνιοτου της Όρθο

48. Δέον να σημειωθΩ δη το «σκάνδαλον» άνεφέρετο είς τους ίιποτακnκους του
πάπα - Γερασίμου' δια τον 7διον ουδεις λόγος ( !r)' iερε'iς εΙχον
σ υ ν η θ ί σ ε 1 να
βλέπουν δι' έγκρατείας λειτουΡΥουντας, μοναχους ομως προσερχομένους δια ταύτης είς
το Μυστήριον ουδόλως ήνείχοντο ...
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δοξίας, πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου), απελογήθη έν άπλότηη και σαφη
νείςι. Μη εύρόντες οΙ Γέροντες ούδεν το άπξiδoν εις τους λόγ"υς του, έζή
τησαν συμπληρωραnκως εγγραφον εκθεσιν των προφορικως άναπτυχθέντων,
προς μίαν βεβαιοτέραν έξέταων και λύσιν του δλου θέματος.
Συμμορφούμενοςπλήρως εις την ανωτέρω άπόφασιν της Μονης, άποστέλ

λει κατ' Ίούνιον του

1944

προσωπικην άπολογίαν συγκειμένη ν έκ

13

σελί

δων, περιέχουσα άναλυηκως την διδαχην της 'Εκκλησίας άναφορικως προς

την συνεχη θείαν Μετόληψιν και τας άπαπουμένας δι' αύηΊν προϋποθέσεις

-,

-

,

πνευμαηκης και σωμαηικης προεΤΟ1μαΟ1ας

Ή

<1.

-

του



πιοτου.

Μονη κατόπιν τούτου, βεβαιωθείσα δια το 'Ορθόδοξον των φρονη

μότων του άνδρος και 1κανοποιηθείσα πλήρως έκ της άπουσίας πόσης άνη
κανονικότητος η πλόνης έν τοίς γραφομένοις του, άφηκε του τον να άπολαμ
βόνη «το Ποτήριον του Σωτηρίου»,

έπικαλσύμενος

το ονομα Κυρίου το εύ

ι,

λ ογητον
'i

....

Πριν η παρακολουθήσωμεν

την έξέλιξιν των γεγονότων, παραθέτομεν

ένδεικηκως σημεία ηνα 'έικ της άπολογίας του προς την
προκειμένου να άνηληφθη

<1.

αύτου Μονήν,

ό άναγνώοτης, αφ' ένος το 'Ορθόδοξον φρόνημα

του άνδρος και αφ' έτέρου τον nαραλογισμον των άπσκαλούΥτων αύτον άσεβη
,<

ι

και αφεηκον.

«Σεβαοτοι Γέροντες, εύλογείτε.

'Επειδη ή 'άπ6φασις της Ίερας Ύμων Συνόξεως της ,23 τρ. μηνος ('Ιού
νιος

1944), κατόπιν της προφορικης άπολοΥίας μου άναφορικως προς την

κατηγορίαν μου εΙναι δπως άπολογηθω και έγγρόφως, λόγψ της άνόγκης προς
λεπτομερεστέραν 'έξέτασιν του έν λόγψ ζητήματος, δια τουτο ύπακούων εις
τήν σεβαστην άπαίτησίν Σας, παραθέτω κατωτέρω τα έξης:

Σεβαστοι Γέροντες, ώς γνωστόν, κατηγορουμαι δη φρονω, διαδίδω και
κηρύττω, τα αΙρεηκα φρονήματα του Μακρόκη και δυσφημουμαι ώς Μακρα

κιοτής. <Ένεκα δε τούτου δηλω δη: το ΤΟlOυτον δι' έμε εΙναι άνύπαρκτον

τελείως, καθότι έγω μετα της συνοδείας μου, όμολογω ένώπιον θεου και
άνθρώπων, δη, χόριn θείςι, πιστεύω, δέχομαι και έφαρμόζω μόνον έκείνα

δσα ή 'Ορθόδοξος ΆναΤOλ1lΚη του Χριστου

Εκκλησία έθέοπισεν. <Ωσαύτως

άποπτύω πασαν αϊρεOlν, καινοτομίαν και πλόνην, καθως και τα αiρεηKα Kαl
βλόσφημα φρονήματα του έσχότως άναφανέντος και κανονικως καταδικασθέν
τος αΙρεnκου 'Απ. Μακρόικη ...

<Ως α1τίαν ΟΙ κατηγορουντες με προβόλλουσι την παρ' ήμων έφαρμογην
της συχνης η συνεχους θείας Μεταλήψεως, παρα την έπικρατουσαν σημερι
νην συνήθειαν κω τα Τυπικό, θεωρουντες το τοιουτον ώς φρόνημα Μακρα
Κlστικόν! 'Ήδη θ' άποδείξωμεν δια των κότωθι μαρτυριων .

..

δη ή συνεχης

θεία Κοινωνία εΙναι φρόνημα Kαl δίδαγμα της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας». 'Ακο
λουθεϊ δεκασέλιδος δακτυλογραφημένη παράθεσις Γραφικων και πατερικων

μαρτυριων έπικροτουσων την πορείαν του, καταλήγουσα ώς έξης:

«'Απο πόντων λοιπον τούτων, ώς και της άναφερομένης Πατριαρχικης
Έγκυκλίου,

ηης γνωστοποιεί ση χρέος εχουσι οΙ εύσεβεϊς έν έκόοτη Ιερζί
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Μυσταγωγίςι να μεταλαμβάνωσι τα θεία Μυστήρια κ.λ.π.», έξάγεται το άκρι
6ες και αύτονόητον συμπέρασμα δη: έαν ή έφαρμογη της ιριημέρου προ της

Θείας Μεταλήψεως νηστείαςεΙναι άπαραίτητος, όριστι:κη και έπιβληηlκή, τότε

καθίσταται άδύνατος ή έφαρμογη πάντων των άνωτέρω είρημένων κειμένων
και συνεπως, ούδεις περι ΣUνεXOυς θείας Μειταλήψεως λόγος επρεπε να έγί
νετο, ένψ, ώς καταφανως άποδεικνύεται, δλως το έναντίον συμβαίνει...
Ή συνηθιζομένη δμως σήμερον νηστεία προ της

δ ε ν

π Ρ έ π ε ι

ν α

π α Ρ ο Ρ α τ α ι

μεταλαμβανόντων, καθ' δη

σουν

... »

o13Tot

θείας Μεταλήψεως

ύπο των κατα άραια διαστήματα

δύνανται

αύτ/ν

άρμοζόντως

να έφαρμό

(σελ.

11).
'Αργότερον (1946),

εκρινε σκόπιμον, δπως άποστείλπ την άνωτέρω άπο

λογίαν του και προς την σεβαστην Σύνοδον των Γ.Ο.Χ. Έλλάδος, έκφράζων
αρςι τη θλίψει του δια την συνεχιζομένην διακοπην κοινωνίας μετα των έν
ταυθα Ζηλωτων πατέρων, οϊηνες ένεργουντες έρήμην ταύτης

ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ς

άπέκοψαν

και παρα πασαν άρμοδιότητα, αύτον και την συν

οδείαν του, πάσης έκκλησιασηκης κοινωνίας.

tH

άπάντησις του

Προέδρου

της Ί. Συνόδου αψογος Kαl Κανονική, ηλθε να έπιβραβεύση τους πολυετείς
άγων ας του εύσεβους Ίερομονάχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡθΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ

Άριθμ. Πρωτοκ..2397

Έν Άθήναις τη Ιη

Τψ Πανοσιολογιωτάτψ

t

Ιουλίου

1946.

Ιερομονάχψ

Γερασίμψ Άγιoβαmλειάτη

Τέκνον έν Κυρίψ άγαπητψ και περιοπουδάστψ εύλογίαν άπονέμομεν.
Το ύπο ήμερομηνίαν

15

Μαίου γράμμα μετα του έπισυνημμένου ύπομνή

ματος έκομισάμεθα την 10ην τρέχοντος μηνος 'Ιουνίου.

ΤΟ περιεχόμενον του γράμματος της ήμετέρας περισπουδάστου Πανοοιο
λογιότητος άνεγνώσθη έπι Συνόδου μετ' έπιστασίας και ένδιαφέροντος πα
τρικου. Είς άπάντησιν ηκοντες προαγόμεθα, άφ' ένος μεν να έ:κφράσωμεν

την Πατρικην εύαρέσκειαν της Συνόδου δια την Κανονικην άκρίβειαν, ην
τηρεί ή ύ,μετέρα ΠανOOlολογιότης και ή Συνοδεία της είς το ζήτημα της Ά

γίας Κοινωνίας, ώς και δια την λίαν έΠIΤUXη και έ'Ρπεριοτατωμένην άνάπτυ
ξιν του ζητήματος ύπ' Αύτης, και άφ' έτέρου την λύπην, άλλα και την άπο
ρίαν ήμων, πως ή KανoνIlΚη αύτη άκρίβεια έσκανδάλισε τινας των Ζηλωτων

μέχρι του ση'μείου, ωστε να διακόψωσι την Έκκλησιαστικην έrnκoινωνίαν
μετ' Αύτης.

tH

θλίψις ήμων αύτη άποβαίνει ετι άλγεινοτέρα, δταν άναλογισθωμεν

τους λόγους, τους προκαλέσαντας την διακοπήν, οϊηνες λόγοι εδει μαλλον

να ένιοχύσωσι τον δεσμον μεταξυ των Ζηλωτών, έχόντων ώς εμβλημα είς
τον Ίερον αγωνα, δν έντίμως και εύόρκως άγωνίζονται

της Όρθοδοξίας, την KανOνlΚην άκρί6ειαν.

t:rd

των έπάλξεων
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Έφ' .φ και συσκεφ6έντες ΣυνoδIΚως

ά π η υ θ ύ ν α μ ε ν

ά ξ

1

ο

Χ Ρ έ Ψ π Ο 1 μ α ν τ ο Ρ 1 K:ft !Π Ρ ο ν ο ί ςι ε ί ς τ ο υ ς Ζ η λ ω
τ α ς τ α δ έ ο ν τ α, δι' iliv διαφωτίζοντες αύτους έπι του έπιδίκου ζη_
τήματος, συνιστωμεν Πατρικως, δπως
τ ο υ ς

δ

1

σ;κ α ν δ α λ ι σ θ έ ν τ α ς

συνεχεϊ μεταλήψει των

αΤΌπον

.και

Έ κ κ λ η σ 1

a

πμίων

α φ ω τ ί σ ω σ
,έ ξ

Δώρων,

α ύ τ ω ν,
της

έ π 1 Κ Ο 1 ν ω ν ί α ς

κ α
έπι

και ύποδείξωσιν

άντικανονικον

σ τ 1 κ η ς

1

εις

i ο υ τ ο ι
Tft ouxvft και
αύτους

διακοπης

τ ο

της

μετα των έπ1!διωκόντων

την KανoνlΚην άκρίβειαν.

Έπi τούτοις συγχαίροντες τ:ft ('Υιμετέρςι ΠανΟ010λογιότηπ μετα της Συν
οδείας της έπi

T:ft

KavoVIιK:ft άκριβείςι, ην τηρείτε εις την θείαν ΚΟ1νωνίαν,

εις ην συχνως και συνεχως προσέρχεσθε μετα ι<αθαρου συνειδότος, εύχόμεθα

ύμίν ύγείαν και πασαν πνευμαπκην προκοπην και έπίδΟΟ1ν έν τψ Χριστψ, ου

li

χόρις, ή είρήνη και το απεφον ,ελεος, συν

Tft llaTPIKft

ήμων εύλογίςι, εϊη'

μεθ' ύμων και των άποτελούντων την Συνοδείαν ύμων.
Έκ μέρους της Συνόδου

Ό πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος.
Παρα ταυ τα, ούδόλως ήθέλησαν να πεισθωσιν

ΟΙ έκκλησιασnκως

όμό

φρονες αύτψ Ζηλωται πατέρες. Είς τουτο άσφαλως τα μέγιστα συνετέλεσεν

και ή

π α Ρ ό ν ο μ ο ς

lά π ό κ Ρ υ Ψ 1 ς

και μη κυκλοφορία τουάνωτέρω

άναφερθέντος Συνοδικου διαφωτισπκου γρόμματος, δι' ου ό άρχιεπίσκοπος·

προσεπόθει να πείση και είρηνεύση τους άπλουστέρους των μοναχων, περι
της Κανονικότητος της πνευμαπlΚης πορείας του Ίερσμονόχου Γερασίμου.

Ή εύθύνη του αποκρύψαντος την !Ποιμαντορικην έπιστολην γραμματέως
του (ι. Συνδέσμου καθίσταται εισέτι μεγαλυτέρα λόγψ της συντόξεως ύπ'

αύτου έπιστολης, έκ μέρους των άγιορεπων Ζηλωτων, ηπς σταλεϊσα άπαν
τηnκως εις τον κυρον Χρυσόστομον και πόσης άναληθείας γέρ'ουσα, πείθει

τον άρχιεπίσκοπον περι της τεχνηέντως παρουΟ1ασθείσης «άσεβείας» του άν
δρός, δσnς ένεφανίζετο έν αύ T:ft, ώς καταλύοντος τα πόντα άφ' εσπέρας, και
την πρωίαν προσερχομένου εις την θείαν Μετόληψιν εις κατόστασιν οlονει
μέθης ...

49.

(49).

ΤΟ κατωτέρω παραηθέμενον κείμενον, άποσταλεν προς τον άγl06αmλεlάτην 'Ιε

ρομόναχον ίιπο των άνηδικούντων

αύτψ Ζηλωτων πατέρων,

έκφράζει λίαν

χαρακτηρι

σηκως την ίιπ' αύτων άποδιδομένην έρμηνείαν εiς τον δρον έγκράτεια. Δεδομένου δ.ε
δη έξήταζον ταύτην, ά ν ε ξ α Ρ τ ή τ ω ς των λεγομένων ίιπο του άνδρός, δσης
σαφως έτόνιζεν δη η χρηOlς της άναφέρεΤα/

μ 6 ν ο ν εiς τους συνεχως μεταλαμβά
νοντας, έδημιούργουν δ ί δ υ μ ο ν π α Ρ α ν ό η σ 1 ν, πόρρψ άπεχούσης της άλη
θείας Ι . .. Ό Πονηρος πάνυ δικώως θα έχειροκρότει, άγαλλιώμενος έπi τη διασπαρείσα
συγχύσει ...

« ... "Η δεν σημώνει κατάργησιν της προ της θ. Μεταλήψεως νηστείας και το γρα
φ6μενον έν τη προκειμένη προς τους Ζηλωτας Πατέρας ΎμετέρQ. «ίιπομνημαηκη έκθέσει»
δη, «η προ της θείας Κοινωνίας νηστεία iepo - κανονικως άδιόριστος ουσα, δύναται πολ
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Κα! ταυτα πάντα, διόη ήρμήνευον πΙν έγκράτειαν ώς σημαίνουσαν κατά

λυων πάντων μ έ χ Ρ ι κ ό Ρ ο υ, .αγνουντες, ώς άπλοί, δη ή άρεπΙ της
Ιγκρατείας εΙναι ημία και μεγίστη, ούδόλως προξενουσα π α ν δ α ι σ ί α ν,

11

«ξεφάντωμα», 6.λλ' .ασκηηκην λιτότητα, διατηρουσα άπλως τον έργάτην αύ

της είς ζωήν, προς έκτέλεσιν των εργων της άρετης. Ό Μ. ΒασίλεlOς εΙνω
λίαν σαφης έπι του προκειμένου:
τελη 6.ποχην των βρωμάτων

«Έγκράτεια δε λέγαμεν ού πάντως την παν

(τουτο γαρ βιαία τίς έσην διάλυσις της ζωης),

άλλα τιΙν ιέπι καθαιρέσει του φρονήματος της σαρκος προς τον της εύσεβείας
σκοπόν, έπιτετηδευμένην ,άποχην των ήδέων». Ρ.α.

31, 960.

Έαν δε ληφθΏ ύπ' Όψιν, δη ό άγιορείτης έρημίτης (ήσυχαστης) μοναχός,

ο ύ δ έ π ο τ ε γεύετω κρέατος, οί δε έν τΏ έρήμψ του άγίου Βαωλείου
σπανιάκις μετέχουσι και ίχθύος, και δεδομένου ση πλην των νενομοθετημέ
νων νηστειων του ένιαυτου, 6.πέχουσι ,έλαίου κατα πασαν Δευτέραν, Τετάρ
την και Παρασκευήν, εύκόλως δύναταί ης ν' ανηληφθΏ το παράλογον της

απαιτήσεως συνεχους6.νελαίου διαίτης, .απο τον δυνάμενον να μετέΧΏ συν
εχως και .αδιορίστως είς τον Μυσηκον Δείπνον του θεου'

Ό Πρόεδρος της Συνόδου μη ,έξετάσας περαιτέρω δια την .αλήθειαν των
6.ποδιδομένων είς τον 'Ιερομόναχον κατηγοριων, 6.λλ' άγαθότηη κινούμενος,
πωτεύσας δε τας έν τψ γράμμαη περιεχομένας κατηγορίας, άποστέλλει νέαν

προς αύτον έπωτολήν, ανακαλων την προηγουμένην αύτου συμφωνίαν και
έπικρότησιν

...

Κατόπιν τούτου ή διακοπείσα έκκλησιασηκη κοινωνία μεταξυ αύτου και
των συναδέλφων του Ζηλωτων ,έσυνεχίσθη μετα πάσης άκριβείας, παρα τας

προσπαθείας συ νδιαλλαγης, ας κατέβαλλεν, έπιθυμων τούλάχωτον την έν τΏ

ΚαλύβΏ του έλευθερίαν( 50 ), ωστε να έκτελΏ τα ίεραηκα αύτου καθήκοντα
ί:νανη του Μυστηρίου ανευ «περιτομων» κα! 6.γνώστων έν τΏ ίερζί παραδόσει

περιορισμων.- Ή ,6.πάντησις τωνάνηφρονούντωνηρχετο πάντοτε στερεότυπος:
«συμμόρφωσις είς το παραδοθεν εθος».

λάκις να κατέλθη μέχρι σημείου άπλης έγκρατείας»; Και σων, κατα την 'Υμετέραν δι
δασκαλίαν ταύτην, φάΥη κανεις όλίγον και με έγκράτειαν, τοϋ άνοίξη δε ή δρεξις -κατα

το δη λεγόμενον «τρώγοντας ερχεται ή ορεξις»- δεν τρώγει και περισσότερον ωστε να
φθάσ!) και είς τον κόρον και είς την μέθην; Ποίος δε θα θέση αύτψ μέτρον η φραγμον
είς το τρώΥειν κω πίνειν, άφοϋ ό 'Άγιος, Έρημίτης και Πνευμαnκος ό ΆγιοβαΟ1λειάτης

τοϋ εΙπεν, ση δεν χρειάζεται νηστεία προ της θ. Μεταλήψεως; 'Ή δεν εΙναι έπόμενον
κω να προσέλθη ουτος είς αύτην χω ρις
Ποτήριον και τον κρατοϋντα αύτο

(Σελις
τφος τον

1-2

<

-

έκ της μέθης

-

να δύναται να rδn ούδε το αγιον

Ι ερέα, ούδε και την μύτη του άκόμη;»;

της ύπο ήμερομηνίαν
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Αύγούστου

1950

έmστολης τοϋ 'Ι. Συνδέσμου

'Ιερομόναχον Γεράσιμον Άγιοβασιλειάτην). Άποrελουμένη αυτη

έξ

tmQ

με

γάλων δακτυλογραφημένων σελίδων, ύπεγράφετο όπο τοϋ Προέδρου, Kαl τοϋ

Γραμμα

τέως αύτης Άντωνίου Μουστάκα

Συνόδψ

-

Καυσοκαλυβίτου.Έκοινοποιείτο

δε

τΏ

Ί.

Γ.Ο.Χ. Έλλάδος, είς τους Άγιορείτας πατέρας και «ι'iπαντας τους Γνησίους 'Ορθοδόξους

Χριστιανούς» !! Ή «κακοδοξία»,

ώς έπίστευον,

~πρεπε πόση eUOlQ να στηληευθΏ το δυ

νατον εύρύτερον ...

50. «Έπιθυμοϋντες, τέλος, όπως έξαλείψωμεν κω την περίπτωσιν χάριν της όποιας

4
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Με πλήρη συναίσθησιν της έππελέσεως του ιεραηκου αύτου καθήκοντος
έν τψ χειρισμψ του κανονικου τούτου θέματος, άπέρχεται προς Κύριον το ετος
1967, ϊνα λόβη την έν ούρανοϊς δικαίαν άμοιβην της όρθοδόξου - Κανονικης
όμολογίας του, προκρίνας πόσης αλλης έπιγείου ημης των δι' όνειδισμων και
χωρισμων «μαKαρισμoν~ του Κυρίου.

Ό ύποτακηκος αύτου Μόξιμος Μοναχός, παραλαβων την άνωτέρω «τιμίαν»
παρακαταθήκη ν, προεχειρίζετο όλίγον ,άργότερον εΙς πρεσβύτερον

(1969),

κατα τι)ν δοθεϊσαν εΙς αύτον εύλογίαν.

•Ακολουθων το πρόγραμμα του σεβασμίου προκατόχου του, όμου μετα του
ύποτακηκου του π. Βασιλείου, και έν ·άκοινωνησίςι εΙσέτι διατελουντες των
λοιπων συναδέλφων των Ζηλωτων, συνεχίζουν να προσφέρουν, σχεδον κα

διίστανται αί μεταξυ ιίμων άπόψεις, θεωροϋμεν άναγκαίον να διευκρινήσωμεν προς πλήρη
και σαφη άντίληψιν, δη:

α',

...

β'. Ώς προς το προ της θείας Κοινωνίας θέμα, της έν γένει δηλονόη «προετοιμα

σίας», φρονοϋμεν και άποδεχόμεθα δτι τοϋτο άποτελεί τον μόνον ούσιώδη παράγοντα και
το άπαραίτητον πνευμαηκον στοιχείον και προϋπόθεσιν προς ένσυνείδητον συμμετοχην
είς το ίερώτατον της θείας Εύχαριστίας Μυστήριον. Το θέμα δμως τοϋτο, δύναται να ρυ

θμίσ:rι εκαστος των πιστων μετα τοϋ ίδίου αύτοϋ πνευμαηκοϋ πατρός, ώς μόνου ύπευθύ
νου και αρμοδίου, ίδίQ. δε ώς προς τα μέσα και τον τρόπον της ψυχικης αύτων καθάρσεως
και του έν γένει έξαγνισμου των ...
Παρα ταυτα πάντα, Σεβαστοι άδελφοι κω Πατέρες, έαν νομίζητε και ύπευθύνως

κρίνητε δη το κανονικον τουτο δικώωμα δυνάμεθα ν' άσκωμεν μόνον μεταξϋ. της ύψ'
ήμων Συνοδείας και έντος

του

ήμετέρου

Ήσυχαστηρίου και

ούχι

κατα

τον

μεταξυ

ήμων συνεκκλησιασμόν, τότε, δεν ~xoμεν παρα να ύποστωμεν, εί και άκουσίως, την πνευ

μαηκην ταύτην στέρησιν, ένόσφ οϋτω μόνον νομίζετε δη δύναται να έξαφανισθΏ ή με
ταξυ ήμων ύφισταμένη πνευμαηκη διάστασις». ('Εκ της ύπο ήμερομηνίαν

στολης του Ίερομ. Γερασίμου προς «την έποπτεύουσαν Σην

'Αδελφότητος Ζηλωτων Άγίου 'Όρους». Είς Κατουνάκια,
Ή άπάντηOlς ητο κω πάλιν
δρων». Σ υνεπως

ο ύ δ

ε

ά ρ ν η τ Ι κ ή.

'EmTponIjv
σελις 2).

11.11.1966

έπι

της Μονασnκης

Ή ύποχώρησις ~πρεπε να γίν:rι «ιiνευ

έν τΏ Kαλύβ:rι αύτοϋ iιδύνατο να μεταλαμβάν:rι την Σ υν

οδεία του, δτε έβούλετο, άλλ' δτε

έ π έ τ ρ ε π ε

το έmιφατοϋν εθος!

Δεν εΙχε σημασίαν δι' αύτους δη οί ίεροι κανόνες ίσχύουν ύπερ [α τυπικά, ούδε δη

ό Γέροντας η ό Ήγούμενος μιας άδελφότητος τυγχάνει ό μόν~ς αρμόδιος και ύπεύθυνος
δια την έν γένει πορείαν αύτης. 'Όχι! Ήξίουν δπως οΙ;τος παραιτηθη τελείως της δικαιοδο
σίας του ταύτης, δια να ρυθμίζουν έκείνοι την προσέλευσιν είς την θείαν Τράπεζαν των
ύποτακηκων του, προβάλλοντες συγχρόνως τι)ν γελοίαν αμα κω αύθώρετον πρ6φαOlν:

«Πρέπει να Kόψ:rι το θέλημά του, έφ' δσον σκανδαλίζονται οί πατέρες! ... ».
ΤΙ κω αν ή άπώτησις αϋτη άντίκειται προς τας «κανονικας» της 'Εκκλησίας διατά
ξεις, τχΊν πατερικην διδασκαλίαν κω την έκπλήρωσιν του σκοποϋ της θείας Λειτουργίας;
Τί, λέγομεν, και αν οί χωρίζοντες τον άνωτέρω σύγχρονον μάρτυρα της άληθείας παπα

-

Γεράσιμον, τον γνήσιον μαθητην και ύπηρέτην των ίερων της 'Εκκλησίας κανόνων, κα

θίστανται δημιουργοι σχίσματος με τας φοβερας συνεπείας δια την πνευματικήν των ζωήν;
Τί και αν ή εκτη Οίκουμενικη Σύνοδος δια τοϋ δευτέρου αύτης κανόνος άφορίζει κω
καθαιρεί πάντα όστις θα KαινOΤOμήσ:rι

Συνόδων;

'Εκείνοι παρέμενον

11

άνατρέψ:rι

κω παραμένουν

ίερον

κανόνα

των

προ

αύτης

αγίων

lixPI της σήμερον άμετακίνητοι είς τας

άπ6ψεις των, μη δεχόμενοι ούδεμίαν έξέτασιν τοϋ θέματος, διδαχην η ύπόδειξιν της πα

ραλόγου

άπαιτήσεώς των.

-51
θημερινως, τιΙνάναίμακτον θυσίαν, προς δόξαν θεου και έπιδαψίλευσιν ούρα
νίων δωρεωνέπι της άπαραμυθήτου και άποκρότου ταύτης Σκήτης του ίεροϋ
"Αθωνος, πλην λίαν ήσυχαστΙκης και τροφου πληθύος νηΠτΙκων και βιαστων
του πνεύματος πατέρων.
Δυστυχως ή ίστορία των .Κολλυβαδικων έπανελαμβάνετο έσχάτως έν σμι

ΚΡΟΥραφίQ.! ( 51) Τίς κατόπιν τούτου θ' άπεδείκνυε το δίκαlOν;

τίς θα διεξε

δίκει την ταπεινωθεϊσαν ύπόληψιν των ίερων κανόνων και της έν προκειμένφ

σεβασμίας ίερας Παραδόσεως;

Δυστυχως ή άναλήθεια έφέρετο έπιπολάίουσα,

ένψ ύποβρύχιος και οίων ει τεταπεινωμένη παρέμενεν ή της 'Εκκλησίας διαυ

Υεστάτη διδαχή.

Δια τουτο ακριβως,

ή παρουσα εκδοσις ώς προελέΧθη,

το δυνατον το μέχρι σήμερον ύπάρχον

λογίων, ωστε πας
και συμμορφούμενος

«Κατα το

έπi τη άναγνώσει των σχετικων

αναγνώστης ν' ανTIKρύσ:rι

ίερων

γυμνην ηΊν άλήθειαν

προς αύτήν, γυμνώσει και οi5τος τον γυμνώσαντα τους πιστους Διά

βολον απο τας δωρεας

51.

«κάλυμμα»

κ α λ ό π ι σ τ ο ς

αποσκοπεί είς το να αρτι και-α

1750

του Μυστηρίου

έπι τόσας

έκατονταετηρίδας

! ...

παρουοιάσθη έν Άγίψ 'Όρει το ζήτημα των Κολλύβων έξ αίτίας

του όποίου διηρέθησαν ΟΙ Μοναχοι είς δύο μερίδας: είς τους έν ταίς Κυριακαίς τελουν

τας μνημόσυνα των κεΚΟΙμημένων... και είς τους κατα τα

Σάββατα τελουντας αύτά,

στηριζομένους έπι της αρχαίας έκκλησιαστικης παραδόσεως και εχοντας συνηγορουνται:

αύτοίς τους τότε έν άρετη και πωδείι;ι διαπρέποντας έν Άγίψ 'Όρει: Μακάριον τον Κο
ρίνθου, Νικόδημον τον Άγιορείτην, Άθανάσιον τον Πάριον, Νεόφυτον τον Καυσοκαλυ
βίτην, Χριοτόφορον τον Προδρομίτην και πολλους αλλους.

Οί τηρηται της άρχαίας έκκλησιαστικης παραδόσεως ύπέστησαν μαρτύρια όλόκληρα
ύπο των αντιφρονούντων ένιοχυομένων μάλιοτα και έξ ένος άλόγου άφορισμου της Μο
νης Μ. Λαύρας ...

Τί;

μεγάλο πραγμα ητο έαν παρεβίαζον όλίγον την παράδοσιν οί μακάριοι έκείνοι

και έτέλουν τα μνημόσυνα και κατα την Κυριακήν; Δεν το επραξαν δμως προτιμήσαντες

τον θάνατον προξενήσαντα αύτοίς την αίώνιον ζωην και τον στέφανον του μαρτυρίου.
κω απόδειξις της προς αύτους εύαρεσκείας του θεου, εΙναι ή άγιότης την όποίαν έβρά
βευσεν είς τα λείψανα αύτων, και έξ αύτων

(sic)

πηγάζουσω θαυματουργίαι».

Τίς ό τα ανωτέρω γράφων; «Ή Άπολογία των έν Άγίψ 'Όρει Ζηλωτων πατέρων»

του ετους

1934,

σελ.

35 - 6,

ενεκα του κατ' αύτων κυκλοφορήσαντος Λαυρεωπκοϊ; ηνος

φυλλαδίου. Τυγχάνουν όρθα καιόρθόδοξα; Άναμφιμβόλως. Εύθυς δμως προκύmουν τα

έρωτήματα: Διατι δεν τη ρουν και δσα περι της συνεχους θ. Κοινωνίας οί μακάριοι έκεί
νΟ1 εγραψαν; Διατί δεν αναφέρουν δη έδιώχθησαν κω δια τας ύπερ αύτης πεποιθήσεις
των, αλλ' έπωνουν
ή

«γνηοιότης»

και ό

μ ό ν ο ν
«ζηλος»

να

την

nepfmwOIV

αποκρύπτουν

των μνημοσύνων;

την

αλήθειαν;

ΕΙνωδυνατον ποτε

, Ασφαλως

μόνον συνεπως δπερ και απομένει εΙναι ή δσον το δυνατον συντομωτέρα

φ ω σ ι ς

ούδέποτε.

ΤΟ

σ υ μ μ ό ρ

προς τους λόγους και τα εργα των άνωτέρω έγκωμιαζομένων δαίων, &στε ΟΙ

ανωθεν αναφερθέντες τίτλοι να μη ανταποκρίνωνται μόνον είς το της όρθης πίστεως φρό
νημα, αλλα και είς το της Λεnουργικης ζωης κω εύσεβείας καθηκον. ΤΟ εύχόμεθα έκ

καρδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IlΕΜΠΤΟΝ
Η ΣγΓΧΡΟΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣγΓΚΡΟΥΣΙΣ

Ή ίερα Σκήτη του άγίου Βασιλείου κειμένη ανωθεν της περιοχης των
άσκηπκων Κατουνακίων, και είς μεν τα δεξια αύτης εχουσα ηΊν Σκήτην του
Καυσοκαλυβίων,άριστερα δε ηΊν της Άγίας ''Αννης, έξ ijς ηρξατο και ή πε

ριώνυμος Κολλυβαδικη ερις, άποτελεί οντως λαμπραν

SilnctorUm»

«palaestram. virorum

αχρι της σήμερον.

λ1εταξυ των .άσκουμένων

είς τας άνωτέρω ίερας Σκήτας πατέρων, και

κατα τα παρελθόντα τελευταία ετη, ένεφανίσθησαν εύόριθμοι μοναχοί, οί ό
ποίοι έκ της έν κόσμψ ηδη βιοτης των είχον έθισθη είς το συνεχως μεταλαμ

βάνειν κατα Κυριακην και έορτάς. 'Ελθόντες είς τον ίερον "Αθωνα μεTCι θλί··
ψεως ήναγκόσθησαν, άντι να αύξήσουν να διακόψουν την ανωτέρω τάξιν, έπι

βαλλόμενοι είς μίαν κατα δεκαπενθήμερον και σπανίως καθ' έβδομόδα θ. Μετό
ληψιν, και ταύτης

π ό ν τ ο τ ε

της έν ΚυριακΏ προσελεύσεως

έν Σαββάτψ, απαγορευομένης

αύστηρως

καθ' Όλον τον ένιαυτόν, με μίαν μοναδικην

έξαίρεσιν, της Κυριακης του άγίου Πόσχα!

Και

'lSn οί άνωτέρω έπεθύμουν σφοδρως την άλλαγην του ύπάρχοντος

εθους και την έπιστροφην είς τον χρυσουν κανόνα της 'Εκκλησίας, ητοι της

t

λ ε υ θ έ ρ α ς π Ρ ο σ ό δ ο υ,

ούδεις ό Δνπλέγων' παρα ταυτα ούδέ

ποτε έξέφρασαν δημοσίQ., προφορικως η γραπτως την έπιθυμίαν των ταύτην,

εύελπιστουντες είς μιαν καλλιτέραν αϋριον.

cά κρατουντα, να μεταλαμβόνουν έν ΚυριακΏ

nvlQ.,

Όσόκις δμως ήθέλησαν, παρα

"

έδέχθησαν πάραυτα τον χαρακτηρισμον

ilptpQ.

η έορταστικη πνα άγρυ

του «αίρεπκου

-

Μακρακιστου»

ύπο των έναντίως φρονούντων συνασκητων των! Καίτοι εβλεπον την πρωτά

κουστον άντίδρασιν, έτόλμησαν παρα ταυτα, είς ίκανας περιπτώσεις, την άνω
τέρω «παραφωνίαν:ι>, διο και γοργως ηρχισε να διαδίδεται ή φήμη της έμφα
νίσεως «νέων όπαδων της αίρέσεως του παπα

-

Γερασίμου» ...

Ή θεία δμως Πρόνοια, ή τα πάντα προνοουμένη και έπιβλέπουσα, εκρινε

καλον το «άπηγορευμένον:ι>κήρυγμα να ήXήσrι δημοσίως και δι' αλλεπαλλήλων

γεγονότων ν' άκουσθη και «έπι των δωμάτων» δ,π, ούδε ώς λογισμός, ητο έπι
τρεπτον να λεΧθΏ και είς τον πνευμαηκον είσέη ...
Ή άφορμη έδόθη Όλως άπροόπτως. 'Έρις έKσnάσασα έντος άγιορειπκης
Καλύβης, εΙχεν ώς 'άnOTέλεσμα ν' άναφερθΏό Γέρων αύτης είς την κυρίαρχον
Μονην της Μ. Λαύρας κατα του άνυποτάκτου, ώς ελεγε, πλην λίαν Όρθοδό
ξου ύποτακηκου του ίερέως, ώς πρεσβεύοντος την άνωτέρω χαρακτηρισθείσαν
νόσον.

"

Κατα την διαμαρτυρίαν του ό άνωτέρω Γέρων προσέθηκεν δη αϊπος

της, μετα του ύποτακηκου του συγκρούσεως τυγχάνει ό 'Ιερομόναχος Μάξι

μος, δστις έν ήϊ προσπαθείQ. διαδόσεως των ίδεων του ένισχύεται κα1 ί,πό ηνων
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μοναχων έκ των πλησίον κειμένων Ιερων Σκητων, όπαδων της συνεχους
θείας Κοινωνίας και καταλυτών της προ αυτης «άγνIζoύσης~ νηστείας ...
Κατόπιν τούτου, ή <Ι. Μονη Μ. Λαύρας δλως άκρίτως εθετεν είς κυκλο

φορίαν τα ευθυς κατωτέρω δημοσιευόμενα αύτης Γράμματα (Νο

α ν ε υ

ο υ δ ε μ ι

aς

583

και

614),

προηγουμένης έξετάσεως, γραπτης η προφορικης,

των κατηγορουμένωνέπι Μακρακισμψ μοναχων) η τουλάχιστον του φερομέ
νου ως «άρχηγου» και πρωταιτίου, <Ιερομ. Μαξίμου!
Ίερα Μονη Μεγίστης Λαύρας
του <Αγίου 'Αθανασίου

" Αγιον
,Αριθμ.

Πρωτ.

'Όρος.

Έν Μεγίστη Λαύρc;ι τη 3η Σεπτεβρίου

583.

1969.

Προς

Τον Παν-τον Γερ. Μάξιμον <Ιερομ.

<Αγιοβασιλειάτην

Είς "ΑΥlOν Βασίλειον.
Παν-τατε,

ΔιαδίδεταΙ ευρέως ση προσηλυτίζετε τους μοναχους και μεταδίδετε αυ
τοϊς τας ύμετέρας ίδεολογίας και τας δοξασίας του Μακρ&<η και φέρετε έν δΙQ
στάσει τας συνοδίας προς τους Γέροντας και τ' άνάπαλιν, ως συνέβη είς τον

έν ΚατουνακίOlς ήμέτερον άγιογραφικον Οίκον «Γέννησις του Χρωτου» του
Γέροντος Κλήμεντος και άλλαχου.

Διο άποφάσει της καθ' ήμας <Ιερας Συνάξεως να παύσητε άμέσως την

προπαγδνδαν

του προσηλυησμου

και της μεταδόσεως

και των δοξασιων του Μακρόκη) και να πεΡlOρισθητε
καθήκοντα, ως άρμόζει είς έρημίτας και ήσυχαστάς)
πτώσει θα εύρεθωμεν

των ίδεολογιων

σας

είς τα μοναχικά σας

διόη έν έναντίc;ι περι

είς ηΊν άναπόδραστον 'άνάγκην,

να έφαρμόσωμεν

τα

ύπο του Νόμου ένδεικνυόμενα μέτρα, Όπερ και άπευχόμεθα, να έπιβάλλωμεν
κυρώσεις είς νεοχειροτονηθέντα

iερέα.

Μετα πατρικων ευχων

ΟΙ Έπίτροποι της Ίερας και Σεβασμίας

Μονης Μεγίστης

Λαύρας

του

<Αγίου 'Αθανασίου.

Γέρων

<Ιερόθεος

Προηγούμενος 'Αθανάσιος

Προηγ. Γαβριηλ ά.α., Γέρων 'Ονούφριος.
Και το μεν άνωτέρω εγγραφον άπέστειλε ή <Ι. Μ. Μ. Λαύρας προσωπι
κως και μόνον είς τον κατηγορούμενον

<Ιερομόναχον,

το άμέσως έπόμενον

δμως) δη,μΟOlευόμενον εγγραφον, έκυκλοφόρησεν δ ημ ο σ ί

Q.

είς απασαν

ηΊν ί;π' αύτης πεΡlOχήν δοκουσα δη οϋτως ένεργεϊ έν πάση ποιμανηκη

ταξίQ., παραθεωρήσασα

τελείως και το Ευαγγελικον

είσέπ «μεταξυ

εύ·

σου και

αύτου μόνου») σκάνδαλον προηθεϊσα βαρύτατον ταϊς ψυχαϊς των άπλων και
ίικάκων μοναχων.
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'Ως ητο φυσικόν, ή εύρυτάτη κυκλοφορία του δευτέρου τούτου έγγρά
φου, ού μόνον κατεθορύβησε τους άγνοουντας μοναχους και ηρέθισε τους
ύπεναντίους, ώς έπl Κολλυβάδων το πάλαι, άλλ' ήνάγκασε και τους κατηγο
ρουμένους ν' άπολογηθουν. Εύτυχως έπεκράτησε παρ' αύτοίς ψυχραιμία και
πνευμα μεΤΡlOφροσύνης, δπερ και τους ώδήγησεν ούχι εις άνοικτην έπιστο

λικηνάπάντησιν ώς θα εδει, άλλ' είς ίδιωnκην δι' έπιστολων διαμαρτυρίαν,
προς την κατηγορουσα κυρίαρχον Ί. Μονήν, εις ην και ύπήγοντο διοικητικως.
Παραθέτομεν κατωτέρω τας έπιστολας μετα των ύπογραφων των κατηγο

ρουμένων, προς lάσφαλη διαπίστωσιν του όρθοδόξου φρονήματος άλλα και
της παρρησίας των, ,έν τη όμολογίςι των Κανονικων θεσπισμάτων της 'Εκ
κλησίας.

'Εν τη Ί~ρξί Σκήτη της <Αγίας Τριάδος - Καυσοκαλυβίων τη 26.9.1!169.
τη ΣεJβασμίςι και lερ~ l\ιloνη Μεγίστης Λαύρας.
Σεβαστοι Γέροντες, εύλογείτε.

Εύσεβάσιως και υιϊκως, έρχόμεθα δια του παρόντος να γνωρίσωμεν Ύμίν,
ΟΤΙ περιηλθεν εις χείρας ήιμων, ή 'έγκύικλlOςέπιστολη της καθ' Ύμας Γερον
ηκης συνάξεως, εις ην έφιστατε την προσοχην των πατέ.ρων, άπο τας ήμε
ϊέρας, δηθεν, l\1ακρακισπκας δοξασίας.
Φρίπομεν προ του θράσους των δεινων συκοφαντων μας και ραδιούργων

αύτων ρασοφόρων,
τουτο

έντόνως

εις των όποίων τας καρδίας ούκ εστι φόβος θεου. Δια

διαμαρτυρόμεθα,

μετα

lερας

άγανακτήσεως,

μη

άνεχόμενοι

την μομφην του αΙρετικου. Εις άπάντησιν, άποκηρύπομεν τον ' Απόστολον
Μακράκην και τους όπαδούς του, και πάντας τους λέγοντας παρα τα διατε
ταγμένα ύπο της l\ιIIας, <Αγίας, Καθολικης και ' Αποστολικης 'Εκκλησίας, εις
τα όποία, ώς τέκνα γνήσια Αύτης, ,έμμένοιιεν πιστοι και έδραίοι αχρι θα

,

νατου.

<Όσον άφορξί δε εις το θέμα της θ. l\ιlεταλήψεως, έκπλησσόμεθα δια την
παχυλην αγνοιάν των, διότι περι τούτου έπανειλημμένως εχει άποφανθη δι'
ιερων κανόνων ή 'Ορθόδοξος 'Ανατολικη 'Εκκλησία, άπο των

' Αποστολικων

χρόνον εως την σήμερον, οΪτινές είσι θεόπνευστοι και εχουσι κυρος άναμφι
σβήτητον. Το θέμα, λοιπόν, εΙναι παλαιον και λελυμένον, και δη έν Άγίφ
'Όρει, έπανηλθεν ,έπι Κολλυβάδων, όπότε κατεφάνη ή όλεθρία πλάνη των
άντιφρονούντων και έθριάμβευσαν δια μίαν εισέτι φοραν οι θείοι και ιεροι

,

κανονες.

ΤΟ ιάκραιφνως 'Ορθόδοξον τουτο φρόνημα των Κολλυβάδων, εχομεν και

ιιμείς ώς γνήσια τέκνα αύτων, και πιστως άκολουθουμεν. ΟΙ Κολλυβάδες, ώς
γνωστόν, δια το φρόνη.μά των τουτο κατεδιώχθησαν ύπο των τότε κακοφρ&
νων άγιορεnων. <Όθεν το πραγμα δεν μας ξενίζει, διότι άνακύκλησις των

γεγονότων γίνεται, και ή ιστορία του Άγίου 'Όρους έπαναλαμβάνεται. Άπο
ρουμεν δμως πως, ένψ τους "Αγίους Μακάριον Νοταραν, άρχιεπίσκοπον Κο

ρίνθου και Νικόδημον "Αγιορείτην, τιματε ώς "Αγίους, την άγίαν και Όρθοδο
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ξοτότην διδασκαλίαν των περι «της Συνεχους θείας Μεταλήψεως», καταπο
λεμείτε ώς «Μακρακισηκήν»!!

Σας παραπέμπομεν είς τι)ν απόφασιν του Οίκουμενικου Πατριαρχείου

(έπι Πατριόρχου Νεοφύτου

1789 - 1794). Άπευθυνόμενος τότε ό Πατριόρ

χης μετα της ιερας Συνόδου του δι' ,έγκυκλίουέπιοτολης προς τον αγlΟν

:Μακόριον Νοταραν, αρχιεπίσκοπον Κορίνθου, έγκρίνει το nαρ' αυτου έκδο
θεν βιβλίον «Περι συνεχους θείας Μεταλήψεως», είς το όποίον αναλύεται

διεξοδικως το θέμα τουτο. Έπανειλημμένως έγκρίνει το βιβλίον τουτο το
Οίκουμενικον Πατριαρχείον και ή Έκκλησία της Έλλάδος. Δια την παρα
δοχην και διόδοσιν ύφ' ήμων, του ακραιφνως όρθοδόξου τούτου βιβλίου, ήμείς

σήμερον κρινόμεθα.

θεμέλlΟς και ακρογωνιαίος λίθος του πονήματος τούτου του άγίου Μακα
ρίου εΙναι ό θ' Άποστολικος κανών, εχων οϋτω:

«Π ό ν τ α ς

τους εί

οιόντας πιστους και των Γραφων ,ακούοντας, μη παραμένοντας δε τη προ
σευχη και τη άγίςι Μεταλήψει, ώς αταξίαν έμποιουντας τη έκκλησίςι, άφο

ρίζεσθαι χρή». Και ό Β' κανων της έν

' Ανηοχείςι Συνόδου, έχούσης κυρος

Οίκουμενικης ύπογραΡιμίζει:

«Ω ό ν τ α 'ς

τους είσιόντας είς την έκκλησίαν και των ιερων Γραφων

ακούοντας, μη κοινωνουντας δε εύχης αμςι τψ λαψ, η ιάποστρεφομένους την
μετόληψιν της ευχαριοτίας κατά ηνα αταξίαν, τούτους άποβλήτους γίνεσθαι

της έκκλησίας, εως αν έξομολογησάμενοι και δείξαντες καρπους μετανοίας
και παρακαλέσαντες τυχείν δυνηθωσι συγγνώμης ... »!

'Εν όλίγΟ1ς, οι ιεροι ουτοι κανόνες αφορίζουν τους παριοταμένους είς
την θ. Λειτουργίαν και μη μεταλαμβάνοντας. (Έννοείτω μη εχοντας κανο
νικον κώλυμα, δεν προσέρχονται είς την μετόληψιν των Άχρόντων Μυστη
ρίων

-

σσης εΊναι ό κύριος σκοπος της θ. Λειτουργίας

-

τάχα απο ταπείνωσιν

και ευλάβειαν).

Δια δε την νηστείαν την προ της θ. Κοινωνίας, απαντες ΟΙ αγιΟ1 πατέρες,
όμοφώνως διδόσκουσι, οη αϋτη δέον να είναι ή «κατα δύναμιν νηστεία», δια
του το ουδαμου εύρίσκεται κανων διορίζων νηστείαν προ της θ. Κοινωνίας.
Δια τους ύποστηρίζοντας την συνήθειαν του τριημέρου, απαντξί ό αγιος

:Μακάριος, ση εΙναι κακη συνήθεια ή όποία προσκρούει είς τους ιερους κα
νόνας,

(90ν αποστ., 20ν

' Ανηοχείας

και 660ν της 6ης Οίκουμενικης, σσης

όπαιτεί καθημερινην μετάληψιν την ΔιακωνήOlμον Έβδομάδα).
Και σπου ύπάρχει εγγραφος νόμος, έκεί ή συνήθεια είναι πονηρα και
απόβλητος. 'Ο αγιος Νικόδημος είς το 'Ι. ΠηδόλlΟν λέγει αυτολεξεί:
«'Ότι, ενθα ουκ εση κανων η εγγραφος νόμος, κρατεί ή καλη συνήθεια,
ή όρθψ λόγψ και πολλοίς ετεσι δοκιμασθείσα, και

Υ ό ν 1

η ν ό μ Ψ

έ ν α ν τ 1 ο υ μ έ ν η

μ η

έ γ γ ρ ά φ Ψ

κ α

τόξιν κανόνος και νόμου έπέ

λουσα». Αϋτη, ή διδασκαλία της Έκκλησίας «εί δέ ης δοκεί φιλόνεικος εΙναι,

ήμείς τοιαύτην συνήθειαν ουκ εχομεν, ούδε αι έκκλησίω του θεου».
Κορινθ. ΙΑ',

16).

(Α'
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Έπιπροσθέτως εχομεν να παρακαλέσωμεν ίφας, οπως μας άποστείλητε

αντίγραφον της καταγγελίας με τα όνόματα των κατηγόρων μας, δπως ένερ

γήσωιιεν δια τα περαιτέρω, ϊνα ιάποδειΧθη ή συκοφαντία και άνακληθη ή προσ

αφθεϊσα μορφή, και άποκατασταθη, ή τόσον έπιπολαίως, άιμαυρωθεϊσα ύπό
ληψίς μας.

Έπισυνόπτομεν την συνοδικην εγκρισιν του Οικουμενικου Πατριαρχείου
έπι του βιβλίου του άγίου Μακαρίου «Περι της συνεχους θ. Μεταλήψεως»,

το όποίον και ήμεϊς ένστερνιζόμεθα άσπασίως.
ΕύελΠlΟτουντες δη θα τύχωμεν της δεούσης προσοχης, διατελουμεν μετα
του προσήκοντος σεβασιμου.
'Ι εροδιόκονος ,Ακόκιος Μπαρόλας
Μοναχος Παντελεήμων Μπίτρας
Μοναχος

,Αρτέμιος

Εις το άμέσως έπόμενον γρόμμα του 'Ιερομονόχου Γέροντος Μαξίμου,
ό αναγνώστης νοερώς άνατρέχει ού μόνον εις τα της προσφό_του συγκρού

σεως γεγονότα, άλλα και είς τα του παρελθόντος, τα όποία ή ίδία 'Ι. Μονη
ί.~πέμνησε τεχνηέντως δια της κυκλοφορίας της διαφωνούσης

μ ό ν ο ν

έπι

στολης του πρώην Φλωρίνης κυρου Χρυσοστόμου.

Ό άνωτέρω 'Ιερομόναχος Μόξιμος, γνώστης των θλιβερων γεγονότων
και του κακοπίστου χεΙΡlΟμου των ύπο των ένταυθα έξόρχων Ζηλωτών κατα
το παρελθόν, lαναιρεί λίαν έπιτυχως και τήν, δίκηνμοριμολυκείου, έπισειομέ

νην ΣυνοδικηνέΠlΟτολήν, άποδεικνύων δεόντως την αχρι τουδε Εύχαρισηα
κήν τουβιοτήν, ώς ουσα ιεροκανονικως σύμφωνος και τη συνόλψ 'Ιερξί Παρα
δόσει .έναρμονίως συνεπομένη.
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ

«ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Tfi

30rι Όκτωβρίου

1969
Προς

την

Σην

Έπιτροπην της Ίερας και

Σεβασμίας

Μονης Μεγίστης Λαύρας του Άγίου 'Αθανασίου
ΕΙΣ

ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Σεβαστοι Γέροντες,

Λίαν προσηκόντως, γνωρίζω Ύμϊν δη, ελαβον γνωσιν των ύπ'

583

και

614

και ύπο ήμερομ.

3

και

17

άριθμ.

παρελθ. μηνος ύμετέρων Μοναστηρια

κων έγγρόφων.

Έπι του περιεχομένου αύτων, προόγομαι σπως, κατ' άρχήν, εύσεβόστως

ύποβόλω το υιϊκον παρόπονόν

μου και την άπορίαν,

ση:

πως χω ρις να

κληθψ και δώσω έξηγήσεις ,έπι των κατ' έμου έν αύτοϊς καταγγελλομένων,
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τόσον .ανεπιφυλάκτως υiοθετήθησαν ταυτα, κατ' άντίθεσιν, μάλιστα του γνω
μικου της Θέμιδος, «Μηδενι δίκην δικάσης, πριν άμφοίν μυθον (την ιστο

ρίαν) άκούσης». Προσέτι, επιθυμω να γνωρίσω ΟΤΙ, τα έξαπολυθέντα, ώς ανω,
ύμέτερα εγγραφα, οντα πλήρη βαρυτάτων πνευματικων κατηγοριων και έκ
φράσεων, αλγεινήν, τψ ονη, προεξένησαν έντύπωσιν, εις πάντα, δικαίως απο

ρουντα και διερωτώμενον, συνεπη γνώστην και ύπεύθυνον έπι των έκκλησια
σηκων ζητημάτων, ενεκα του ανευ «κανονικου λόγου» δημιουργηθέντος, έν

προκειιιένψ, ματαίου πνευματικου σάλου, ή αποφυγη και πρόληψις του όποίου
κάλλιστα ιιδύνατο, άλλα και νυν δυναμένου, να έπιτευχθΏ, μόνον έφ' σσον

το nPOKcipcvov θέμα διευθετηθΏ βάσει ούχι διαφόρων άνευθύνων «διαδό
σεων», προσωπικων Δνηλήψεων
έκκλησιασηκων

-

11

«τυπικων»

στοιχείων,

άλλα

«κανονικων»

κριτηρίων και επιχειρημάτων.

Έπι του περιεχομένου των διαληφθέντων ύμετέρων εγγράφων, εΙς τα
όποία γίνεται λόγος περι δηθεν ύπ' έμου άσκήσεως «προσηλυησμου» εις τας

πεπλανημένας δοξασίας του Μακράκη,

26.6.1944

ά ν α φ έ Ρ ο μ α 1

εις ηΙν άπο

προϋποβληθείσαν και εύρισκομένην παρ' <Yμiν εγγραφον

λ ο γ ί α ν

του αειμνήστου ΓέΡΟΥτός ρου Γερασίμου και έμου

οδείας αύτου

-

κω

κ α τ α δ ι κ ά ζ ω
ρ ε τ ι κ ά ς,

δ η λ ω

-

ά π 0

της Συν

και αΌθις ση ού μόνον δεν αποδέχομαι αλλα

απολύτως τας κακοδοξίας του Μακράκη, ας θεωρω

α

i

πολλψ δε μαλλον ΟΤΙ ούδέποτε διενήργησα προσηλυησμον

των κακοδόξων απόψεων αύτου.

<Εδραία και ακλόνητος, βεβαίως, ώς απολύτως όρθη και κανονική, εΙναι
ή περι της «Συνεχους θείας Μεταλήψεως» πεποίθησίς μου, ώς οϋτω προ

ετίας, ηδη, εχομεν προς <Υμας έγγράφως άπολογηθΏ, διευθετηθέντος

25

εκτοτε

του θέματος τούτου, Ή τυχον δμως αποδοχη της κανονικως έδραιωμένης πε
ποιθήσεώς

μου ταύτης

καιέκ μέρους

τuρεί την έκ μέρους μου άποδοχην

του

Μακράκη,

ούδαμως

προσεπιμαρ

Kal των λοιπων ακρως πεπλανημένων και

καθ' όλοκληρίαν αιρεηκων απόψεων αύτου. Τούτων δεδομένων, δεν πρέπει
να γίνεται σύγχυσις του

περ! «Συνεχους Θείας Μεταλήψεως» κανονικου

θέματος, με τας κακοδοξίας του Μακράκη!,
Δ η λ ω

'

προσέη, οη ηΙν περι του ζητήματος τούτου πεποίθησίν μου,

έφαρμόζω ,απολύτως εν

ιέ μ α υ τ Ψ,

ούδέποτε δμως

έ π ι β ά λ λ ω

εις

ετερον ταύτην, ·αλλ' άπλως έκφράζω την περι τούτου αποψίν μου, σταν και
όσάκις έρωτηθω. Έπιτραπήτω μοιδε να φρονω, δη και εαν εκήρυττον τουτο

--δπερ δεν συμβαίνει εις τους μη ύπο την ήμετέραν πνευματικην δικαιοδο
σίαν ύπαγομένους- το τοιουτον, δεν θ' απετέλει ϊδlOνέμου κήρυγμα η φρό
νημα, ατε μη ανηστρατευόμενον προς τας έπ' αύτου διατάξεις της 'Εκκλησίας

και των <Αγίων Πατέρων, πολλψ δε μαλλον δεν θ' απετέλει προσηλυησμόν,
ητοι' «Δι' απατηλων μέσων προσπάθειαν προς διείσδυσιν εις την θρησκευηκην
συνείδησιν έτέρων, προς τον σκοπον μεταβολης του περιεχομένου αύτης».

( Νομικος

όρισμος προσηλυτισμου).

Δικαίως, συνεπως, δύναμαι να έκφράσω το παρόπονον, δτι αι npoc: Ύ
μας εισηγήσεις τρίτων, αι συντελέσασαιεΙς η)ν διατύπωσιν των εν λόγψ δύο
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ύμετέρων έγγράφων, θίγουσι τιΊν ύπόστασίν -μου ώς όρθοδόξου Χρισηανου,
δεδομένου ση με κατατάσσουσιν εις Ηιν κατηγορίαν των αιρεηκων!! Δια
τηρώ δ3 αμφιβολίας ηνας περ! του ιέαν τουτο εΙνω δικαίωμα των έν λόγφ
τρίτων, τα όνόματα και τας καταγγελίας των όποίων θα παρεκάλουν σπως'

γνωρίσω,

ϊνα

συστηθωσιν

αυτοϊς

τα

δέοντα,

οϊnνες

δεν

εΙναι

QptroXOl

ευθυνων δια ΗΙν προσγενομένην μOl προσβολήν. Εύκτώον, πάντως, θα
να γίνη ύφ' δλων ανnληπτόν,

δη δεν εΙναι δικαίωμα έκάστου

/iTo

να προβαίνη

είς ΤOlαύτας κατ' έμου τοσουτον ,ανυποστάτους καταγγελίας ανευ προσωπικης
ευθύνης, και δη τουτο, δημlOυργεϊ αντίστοιχον δι.καίωμα ιέμου να ζητήσω άρ

μοδίως προστασίαν, πολλψ δε μαλλον ,έαν συνεχισθΏ ή κατ' έμου αύτη ανίερος
συκοφαντία,
μου

καί τά,

παρα τας προαναφερθείσας
ώς

κάτωθι,

προσκομιζόμενα

ειλn<ρινεϊς δηλώσεις και όμολογίας
,αναμφισβήτητα

έπίσημα

κανονικα

στοιχεϊα της Όρθοδόξου θεολογικης έnlOτήμης.
Σεβαστοι Γέροντες,

Έπι της ούσίας του προκειμένου θέματος, δεν υφίσταται λόγος ν' άπασχο
λήσω Ύμας ωδε, διόη ή περι τούτου ανάπτυξις εύρίσκεται «λίαν έιμπεριστα
τωμένη»

εις την προαναφερθεϊσαν άπολογίαν ή'μών, όλλα και έξ έτέρου διόη

αιέπισυναπτόμενω

τΏ παρούσn περισπούδαστοι και αυθενηκαι γνωματεύσεις

της τε θεολογικης Σχολης του Πανεπιστημίου

του Πανεπιστημίου

θεσσαλονίκης και Καθηγητων

Άθηνών, αι βάσει των πηγων της 'Εκκλησίας έξαΧθεϊσαι,

ήλίου φαεινότερον άποδεικνύουσι το κανονικωςάβάσιμον και ούσίςι ανυπόστα
τον των κατ' έμου τόσον όνευθύνως καταγγελλομένων,ένψ έπφρίπτουν πλη
ρες φως και άποσαφηνίζουσι «κανονικψ έρείσμαη», απαντα τα σημεϊα, ατινα
προκαλουσι πασαν παρανόηOlν, διαφωνίαν, διχογνωμίαν και διένεξιν.
Έκφράζεται, δθεν, έκ τούτου ή ευχη και έλπίζεται, δη θέλει κατανοηθΏ,
δη ή έπι του θέματος τούτου μόρφωσις όρθης και ένσυνειδήτου γνώμης και πε
πφθήσεως, δύναται να έπηευχθΏ μόνον δια της άποδοχης τών Κανονικών 'Εκ

κλησιαστικών Διατάξεων,

των σαφως έπι τούτψ αποφαινομένων.

'Εντελλόμε

θα αλλως τε προς τουτο ύπο των Άγίων Συνόδων, ένόσφ έν τοϊς «προλεγο
μένοις» αυτων δωκελεύεται δη: ΟΙ Ίεροι Κανόνες, προς τους όποίους «άπλως
και ιαδlOρίστως πρέπει να πειθώμεθα», ίσχύσυσιν ύπερ «τα τυπικά».

Έπι δε τών περι «παραδόσεως» λεγομένων και ύποστηριζομένων, ή όρθη
αποψις ούτως εχει: Ή Έκκλησία, «ενθα ούκ εστι κανων» 11 εγγραφος νόμος,
παραδέχεται και συνlOτξi, τότε (να) κρατΏ ή 'καλη συνήθεια ή όρθψ λόγφ και
πολλοϊς ετεσι δοκιμασθεϊσα και μ η έ ν α ν τ ι ο υ μ έ ν η έγγράφφ Κανόνι
"νομψ,
,
'ξιν Κ'
"
Τ"ο αυτο
, β ε β ωοϊ και ό Μέγας Βα
η
τα
ανονος και" νομου επεχουσα».
σίλεlOς: ΤΟ εθος, (έννοεϊ δ, η δεν καθορίζεται έγγράφως) λέγειν, νόμου δύνα
μιν ,εχει' πλήν, το υπο των Άγίων ανδρών παραδοθέν. 'Έτι δε Kαl ή συνήθεια,
ώς εγγραφος νόμος ίσχύει, αλλ' oux άπλως και αορίστως και πάντοτε, άλ/' σ
ταν αύτη εΙναι εννοιιος, εϋλογος και δικαία και στηρίζεται και βεβαιουται ύπο
του έγγράφου νόμου. Π Ρ έ π ε ι δ ε α ύ τ η -ή σ υ ν ή θ ε 1 Q - ν α ά
θ ε τ η τ α 1, Ο τ α ν ά ν τ ί κ η τ α 1 α υ τ ψ. τουτ' αύτο όμοίως ίσχύει και

-60
δια τα παρ'α των Κτπόρων έν τοίς Μοναστηρίοις Τυπικά, η και δια τα κατα μέ
ρος και τοπικά, δια τα όποία, «στέργειν όφείλουσιν ,ει μήπου τοίς Κανόσιν
ένανηουνται». (Συνοδικα Προλεγόμενα).
πασα, συνεπως, παράδοως, τυπικόν, τάξις, συνήθεια, η οιαδήποτε άπαίτη
σις, ένανηουμένη εις Κανονικας, 'Εκκλησιασηκας Διατάξεις -εστω και «δι'
ε(ιλάβειαν τάχα» ην ΟΙ Πατέρες «άποστροφην» θεωρουσι (βλ έρμηνείαν Β ι

Καν. της έν Άνηοχ.) και ειδικώτερον, !Παν δ,η -πλην περιπτώσεως έκκλησ.
έπιημίου- δημιουργεί μη κανονικον «κώλυμα» και ιά π ο κ λ ε ί ε ι,

οϋτω,

την συμμετοχην των πιστων εις το Μυστήριον της θ. Ευχαριστίας έν οιαδήπο
τε μεν ήμέρςι, ιδίςι δε ,έν

Tfj

«ήμέρςι του Κυρίου», την Κυριακην η την Διακαι

νήσφον έβδομάδα και Kaeioτ<;i, 'έκ τούτου, 'άνεκπλήρωτον τον σκοπον της έπι

τελέσεως του θείου Μυστηρίου, ένανηουται δε προς τας έν προκεψένψ δια
τάξεις των <Ιερων Κανόνων και

Tfj

Πατερικfj Διδασκαλίςι,

«πρέπει να άθετη

ται».

Κατα ταυ τα, δυνάμει των άνανηρρήτων ,έΠ1ΟιΙμων τούτων στοιχείων, πας
Πνευμαηκος Πατήρ, δλως άσφαλως και άκωλύτως, δικαιουται και ύποχρεου
ται να ρυθμίση την θέσιν αυτου ενανη του βασικου και κεφαλαιώδους
σιασηκου θέματος της θ. Ευχαριστίας.

έκκλη

την δέ, έπ' αυτου, ύπεύθυνον κατεύ

θυνσιν του πνευμαηκου αυτου ποιμνίου, την βασιζομένην, ώς προελέΧθη, έπι

των έγγράφων κανονικων θεσμων της 'Εκκλησίας «κατα αδειαν και κρίσιν αυ
του:ι>,

ο υ δ ε ι ς

λ έ γ ξ η,

ε Ι ν α ι

σ υ γ χ ω Ρ η τ Ο ν

ν α

έ π ι κ ρ ί ν η

η

ν α

έ

δεδομένου δη δεν δικαιουται να έπεμβαίνη έπι πνευμαηκων θεμά

των άφορώντων ποίμνιον έτέρας πνευμαηκης δικαιοδοσίας, καθόσον ουδεμίαν
{lποχρέωσιν και ευθύνη ν ύπέχει δι- αυτό.

Ή άνωτέρω Όρθόδοξος Κανονικη αποψις, έπερείδεται και συιμπορεύεται
άπολύτωςμετα της έν φωτοτυπίςι ύποβαλλομένης ωδε ύπ' άριθ.

1-7-1946

και άπο

2397

Συνοδικης άποφάσεως της «<Ελληνικης 'Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ.».

Ή 'Εκκλησιασηκη αϋτη 'Αρχή, εις η)ν όποίαν, υιϊκψ καθήκονη, άνεφέρ

θημεν άπο

15-5-1946,

δια της άποφάσεώς της ταύτης, άνακρίνασα «μετ' έπιστα

σίας και ,ένδιαφέροντος Πατρικου» το περιεχόμενον της ήμετέρας προς <Υμας
προειρημένη ς άπολογίας, άντίγραφον της όποίαςέπανυποβάλλομεν

ση, έχαρακτήρισε την έν

Tfj

παρού

aUTfj άνάπτυξιν του διαπραγματευομένου ζητήματος

της θείας Κοινωνίας, «λίαν έππυχη και έμπεριστατωμένην»

και έκφράζει τ/ν

«Πατρικην ευαρέσκειαν της Συνόδου», συγχαίρουσα και έπευλογουσα δια την
«Κανονικηνάκρίβειαν»,

ηνπερ &μολογεί δη τηρωμεν, ,βάσει των ύφ' ή,μων και

μετα πάσης λεπτομερείας ,έν

έν λόγψ άπολογίςι άναφερομένων

Tfj

των προϋποθέσεων προετοιμασίας

(βλέπε έν σελίδι

9

έως

άπαραπή

13).

'ΕνταυΘα, αξιον πρσσοχης τυγχάνει δη, ή έν λόγψ <Ιερα Σύνοδος, οϋτω
διατυπώνουσα την ,έτυμηγορίαν αυτης, δηλοί σαφως δη, ,έκ των άνωτέρω έγ
γράφων ,άπολογηηκων ήιμων δηλώσεων, α) υυχι μόνον ο υ δ ε ν

ν ε

καθ' ήμων έπίμεμπτον σημείον η περίπτωσιν «σ α θ ρ ο υ

τ ω λ ο υ

σ 11 ο υ»,

κ η Ρ ύ γ μ α τ ο ς,

η

δ ι ά δ ο σ ι ν

π Ρ ο π α γ ά ν δ α ς

«ι δ ί ω ν

Τι μ ω ν

δ ι έ κ Ρ ι

κ α ι

ά μ α ρ

κ -α ι π Ρ ο σ η λ

ι δ ε ο λ ο γ ι ω ν

κ α

1

u

Τ ι

Μ α
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κ Ρ α κ 1 σ τ 1 κ ω ν δ ο ξ α σ 1 ω ν», ώς τόσον άνυποστάσως κατηγορούμεθα,
άλλα β) «έκφράζει την λύπην και την lάπορίαν αύτης, πως ή κανονικη αϋτη ά·

κρίβεω έσκανδάλωε τινας των Ζηλωτων μέχρι του σημείου ωστε (ουτω) να
δωκόψωσι (ανευ της έγκρίσεως της Προϊσταμένης 'Εκκλ. αύτων 'Αρχης, άλ·

λα μαλλον Προτεσταντικψ Δικαίψ) την έκκληωαστικην έπικοινωνίαν μεθ' ή.
μων». γ) Συνεπείςι της, έκκλησιασηκως, άντικανονικης και παρανόμου ταύτης
πράξεως των Ζηλωτων, ά π η ύ θ υ ν ε ν

μ α ν τ ο Ρ 1Κ
και δπως

fi

π ρ ο ν ο ί ςι»

«ύ Π Ο δ ε 1 χ θ

κ α ν G ν 1κ Ο ν

fi»

α ύ τ ο ϊ ς

τα δέοντα προς

προς

αύτους

«ά ξ 1 Ο Χ ρ έ ψ

«δ 1 α φ ώ τ 1 σ 1 ν»

«τ Ο α τ ο π ο ν

κ α ι

π Ο 1

αύτων
ά ν τ 1

της διακοπης της έκκληΟ1αστικης έπικοινωνίας ... μεΘ' ήμων».

Λυπηρον σμως τυγχάνει το καταπληκnκον γεγονός, δη τόσον ή Συνοδικη
αϋτη ,άπόφασις σσον και ή έν αύτη άναφερομένη διαφωτιστικη έγκύκλιος, δια
των προβαλλομένων έπιχεφημάτων και Πατρικων παραινέσεων, δεν κατέστη
δυνατον να μεταπείσουν τους άμετακινήτως έμμένοντας είς τας ίδί-ας αύτων
γνώμας! τουτο συνάγετω έκ του δη: 'Α ντι της όφειλομένης ένταυθα όλοπρο
θύμου και καλοπροωρέτου

ύπακοης, πειθαρχίας και συμμορφώσεως προς τας

συστάσεις της άνωτέρω 'Εκκλησιαστικης

,Αρχης,

ό παραλήπτης της έν λόγφ

έγκυκλίου, εΙς και ουτοςέκ των έν Άγίψ 'Όρει έγκαταβιούντων, δλως ήθε
λημένως, εκρινε σκόηψ.ον τ η ν

π ο ί η σ 1 ν

α ύ τ η ς,

μ η

κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν

προς τψ σκοπψ άποτροπης του διαφωτισμου και άπο

σKανδαλωrμoυ των συνε1δήσεων των Πατέρων

τέον,

ε χ ο υ ν

τ η ς,

μέχρι σήμερον!!

π λ ή Ρ η

α γ ν ο 1 α ν

-

Μοναχων, οϊτινες, σημειω

τ ο υ π ε Ρ 1 ε χ ο 'μ έ ν ο υ

Προς τούτως και ϊνα σπως, έπι τψ τέλει,
σ 1 ς

κ α Ι !Κ Ο 1 ν 0

:έ π 1 τ ε υ χ θ

fi

α ύ

ά ν ά κ λ η

της πρώτης Συνοδικης Διαγνώμης δια δευτέρας τωαύτης, άπετολμήθη ή

κατασκευασθεϊσα «ιάπάντησις του Ι.Σ. των Ζηλωτων», πεποικιλμένη με δσας
έσφαλμένας και άναληθεϊς «πληροφορίας»

ljTo

δυνατον να προσδώσουν

καθ'

ήμων άντίθετονέντύπωσιν, 'έκείνης ην ή έν λόγφ Ίερα Σύνοδος άρχικως άπε·

,

κομισεν.

Ή περιώνυμος αϋτη «άπάντησις», δέον έπίσης να σημειωθη, δη έτηρήθη
έξ άρχης και συνεχίζει να τηρητω είσέτι άπόρρητος και μυσηκή,
θ έ ν τ ο ς

ταύ

i η ν,

του συντάκτου αύτης ν α

γ ν ω σ τ ο π Ο 1 ή σΏ

ε ί ς

ά ρ ν η
ή μ α ς

.ϊνα μη γνψσθη, οϋτω, είς τους άγαθην προαίρεσιν εχοντας Πατέ

ρας, τόσον ό ,έπιδιωκόμενος δι' αύτης σκοπός, οσον και το άναληθές, ϊνα μη εϊ
πω κακόβουλον και συκοφανηκόν, περιεχόμενον αύτης, το άποτελουν τας
«πληροφορίας του Συνδέσμου», αϊτινες, κατα μαρτυρίαν λίαν άξιοπίστου Μο
ναχου, άναγνώσαντος, ύπο τραγικας συνθήκας, την άπάντησιν ταύτην, μετα
ξι) των

αλλων, άναφέρουν:

α)

'Ότι -δηθεν- «κηρύττομεν στεντορείςι τη

φωνη» ... ,άνευλαβη πολπείαν και διδ-ασκαλίαν, ητοι, ΟΤΙ δυνάμεθα να καταλύω

μεν ... ακουσον! ακουσον!

«ψ η τ Ο γ ά ϊ δ α Ρ

0»!!1 κλπ. και β) δτι -δηθεν

ό άείμνηστος ήμων Γέροντας ~τo «διανοητικως άνισόρροπος», ~τo του «Ματ
θαίου» και δεν εΙχε σχέσιν με τον «Σύνδεσμον».
ιφορρηθεϊσα

<

'Επίσης, δτι -δηθεν- ή

Ι. Σύνοδος δικωώσασα ήμας, κινδυνεύει να κατηΥορηθfi δτι έμ
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φορείΤQl ύπο Μακρακισηκων φρονημάτων, κ.λπ., ώς και πλείστα δσα

ijTo

δυ

νατον να ,έκμαιεύσουν εις το ;μετα rnέσεων και κατα παραγγελίαν τελικως έκ
δοθεν ύπ' άριθ.

2439 22-8-1946

Συνοδικον εγγραφον, έπi καταφανεί, βεβαίως,

μειώσει του Συνοδικου κύρους και' Αρχιεραηκοίί γοήτρου της Έκκλησίας των
Γ.Ο.Χ., χωρις καν ν'ανακριθωμεν ήμείς περι του ύποστατου η Οχι των καθ' ή
μων

«πληροφοριων του Συνδέσμου».
Τούτων οϋτως γενομένων, ετι μδ.λλον εγκυρος, κανονική, ισχυρα και έκ

τελεστή, θεωρείται 1<)αι ύπάρχει ή ανεπηρέαστος ύπ' άριθ.

2397

πρώτη Συνοδι

ΚΙ: Διαγνώμη, ηης, ούδόλως σημαίνει δη ανακαλείται δια της δευτέρας τοιαύ
της, Ο.τε ακουσίως έπιβεβαlOύσης τό, έξαφέσει «κακης χρήσεως», εγκυρον του

πλήρους κανονικου περιεχομένου της πρώτης, δια της χαρακτηριστικως δηλω
nκης φράσεως'

«"Αν 'Οσιώτατε ή Ίερα Σύνοδος προήχθη

σιν να

την σην 'Οσιότητα εις το ζήτημα της θείας Κοινωνίας, τουτο

auyxaPn

όφείλεται εις την έντύπωσιν ην lαπεκόμισεν αϋτη

εις την απόφα

έκ της έπιστολης αύτης,

(καιέξ δσων, βεβαίως, όμολογουμεν κα! δηλουμεν και «λίαν έμπεριστατωμέ

νως ,αναπτύσσομεν» έν

Tn

συνυποβαλλομένη

άπολογητικΏ ήμων πραγ;ματείςι)

δη πρόκειται περι ζηλωτου έγκρίτου, πιστου και εύσεβους κληρικου, κ.λπ».
Το δε απευκτώον ύπόλοιπον του περιεχομένου αύτης, ώς πχ. τα -δηθεν- πε
ρι «ανατροπης κω αθετήσεως των θείων και <Ιερων Κανόνων κω Σεπτων Πα
ραδόσεων ...», δπερ έπι το πλείστον έλέγχεται «κανονικως» άνακριβες και αβά

σιμον, του το, λέγορεν,

α ν ή κ ε ι 'έξ όλοκλή ρου και άφoρ~ εις τους κατα

σκευαστας και παραγγελlOδότας των, περι ων .ανωτέρω ανεφέραμεν, «πληρο
φοριων του Συνδέσμου», έκ τωνόποίων τουτο και προέρχεται.
Σεβαστοι Γέροντες,

Ήν αγκάσθη ν να μακρύνω δια των έν τΏ προηγουμένη σελίδι αναφερομέ
νων λεπτομερειων, ή προς <Υμδ.ς ένημέρωσις των όποίων κρίνεται ωδε αναγ

καία, έκ του λόγου δη ή Ύμετέρα Πανοσιολογιότης ιαγνοουσα,
άδιανοήτους

δια πάντα εύσυνείδητον

Χρισηανόν,

το περι ου ό λόγος, κατ' έπήρειαν, εγγραφον,
ν η,

έπεσύναψε τοϋτο έν τφ ύπ' άριθ.

συνθήκας

βεβαίως, τάς,

ύφ' (ίς έξεδόθη

κ α λ ο π ι σ τ ί ςι ώ θ ο υ μ έ

614 17 - 9

έ.ε. έγγράφφ αύτης, ύπο

λαβουσα δη, οϋτω, ητο δυνατόν, έξ αύτου και μόνου, να εύσταθήση και «θ ε
μ ε λ ι ω θ

-

μων

n»

,
κατηγορια.

(αρθρον

7

παρ.

3

Ν. Δ) τος) ή έν αύτφ διατυπωθείσα καθ' ή

Δια των έν τ:fi παρούση, όθεν, προσκομιζομένων <Υρίν κανονικων, σαφων
κω συγκεκριμένων απολογητικων ήμων στοιχείων και πραγματικων περιοτα

nκων, έν οΙς και το ώσαύτως 'έπιouναmόμενον, έν φωτοτυπίςι, Συνοδικον εγ
γραφον της ύπερορίου Ρωσσικης Έκκλησίας, δι' ων καταδείκνυται το αναλη

θες και ανυπόστατον των καθ' ήμων καταγγελλομένων, εύελπιστουμεν δη θέ
λετε μορφώσει πλήρη και όρθην γνώμην κωανεπηρέαστον κρίσιν έπi του

προκειμένου θέματος, σύμφωνον ουσαν τόσον μεν ταίς Κανονικώς Διατάξεσι,
τ:fi ΠατερικΏ ΔιδασκαλίQ κω ταίς ίσχυούσαις άποφάσεσι της Μεγάλης του Χρι

στου Έκκλησίας, ιΈν σχετικον απόσπασμα συνυποβάλλω, δσον και τη άπο 25ε
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τίας <Υμετέρςι. ΜοναστηΡΙQκftάποφάσει,tft ληφθείση

tft rePOvnKft

Γνώμη των

προκατόχων Σεβαστων <Υμων Συναδέλφων, 'έν πλήρει συνέσει και εύθυKΡI~
σίςι. διευθετησάντων τό,

δ λ ω ς

μ α τ α ί ω ς

έ πα ν α κ ι ν η θ έ ν,

έν προ

κειμένψ ζήτημα, ύπ' οψιν, ασφαλως, λαβόντων, τας ρητας διατάξεις του αρ

θρου

7

παράγρ.

3

του Νομ. Δ/τος της

βcιλλεται ανευ Νόμου η <Ι ε Ρ ο υ
ι

τ η

ν

10-7-1926,

καθ' δ, «ούδεμία ποινη έπι

κ α ν ό ν ο ς θ ε μ ε λ ι ο υ ν τ ο ς

α ύ

... ».

Οϋτω θέλει

avaKOnft

ό συνεχιζόμενος μωμος, δτι ή <Α γιορειτικη άντίλη

ψις και νοοτροπία τίθεται άντιμέτωπος και μάχεται ούχι μόνον κατα των απο
δεχομένων καιέφαρμοζόντων

τας περι «Συνεχους θείας Μεταλήψεως»

κα

νονικας άπόψεις της 'Εκκλησίας και των <Αγίων Πατέρων, άλλα Kαl κατ' αύ·
της ταύτης της ύποστάσεως της έκπληρώσεως

του σκοπου της έrnτελέσεως

του <Αγιωτάτου Μυστηρίου της θείας Εύχαριστίας.

Με την ιδιαιτέραν υίϊκην παράκλησιν όπως διατεθητε και άπαλείψητε,
καθ' δν προσήψατέ μοι τρόπον, τους έναντίον μου έγγράφους και πάνυ αστα~
θεϊς

έλεγχθέντας

κατηγορητικους

χαρακτηρισμούς,

προς

αποκατάστασιν

της βαθύτατα προσβληθείσης όρθοδόξου συνειδήσεώς μου και έπανασύνδεσιν
της μεθ' <Υμων αγάπης, αφοσιώσεως

και εύγνωμοσύνης,

απερ απεριορίστως

έπιθυμω να διατηρω δια το πρός με αείποτε 'έmδειχθεν αμέριστον ένδιαφέ

ρον <Υμων,

μ ε τ η ν δ ή λ ω σ 1 ν δε δπως ή παρουσα μου λογισθΏ και

π Ρ ο φ ο Ρ 1 Κ η α π ο λ ο γ ί α μ ο υ,

εις περίπτωσιν καθ' ην, τυχόν, θέλω

κληθft προς τουτο έπι της προκειμένης ύποθέσεως, διατελω:
Λίαν βαθυσεβάστως, μετ' αγάπης και αφοσιώσεως.

<Ι ερομόναχος

Μάξιμος Άγιοβασιλειάτης

μετα της Συνοδείας μου: Βασιλείου Μοναχου.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟ:ΜΕΝΑ

1)
t .

'Αντίγραφον ήμετέρας άπολογητικης πραγματείας, προς <lεραν Μονην
Μεγίστης Λαύρας απο

2)

26-6-1944.

'Απόσπασμα άποφάσεων Οικουμενικων Πατριαρχων: α) Νεοφύτου Ζ' και
β) Γ ρηγορίου του Ε'

(1800

και

1819).

3) Φωτοτυπία Συνοδικου έγγράφου 'Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ύπ' άριθ. 2397 άπο 1
7-1946.

4) Φωτοτυπία Συνοδικου έγγράφου, Ύπερορίου Ρωσσικης 'Εκκλησίας απο
28-5-1969.
5)

θεολογικη Γνωμάτευσις Καθηγητου Πανεπ. Άθηνων κ. Σ. 'Αγουρίδου ύ
πο ήμερομηνίαν 17-10-1969 και

6)

Γνωμάτευσις θεολογικης Σχολης Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, ύπο ήμε
ρομηνίαν

12-11-1969.

Ή έπομένη τρίτη και τελευταία έmστολη τον Γέροντος Καλλινίκου, έ~
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ρευνωσα δεοντολογικωςκαι ούχι iστορικοκανονικωςτο θέμα, συμπληροί έν τού
Τ41 τας έτέρας δύο, σύντρεις οϋτω γενόμεναιέναργεστάτηκαι άνάγλυφος άπό
δειξις της όρθοδόξου πορείας των.

Έν τη Ί ερξί Σκήτη της θεοπρομήτορος <Αγίας 'Άννης τη

6-11-1969

Τοίς

<Αγίοις και πανοσιολογιωτδτοις Έπηρόποις της <Ιερας και Σεβα
σμίας ΝΙονης της Μεγίστης Λαύρας του <Αγίου Άθανασίου.
ΕΝΤΑΥθΑ

" Αγιοι

Γέροντες, μετα υΙϊκου σεβασμου λαμβάνομεν ηΙν ημην να άναφέ

ρωμεν <Υρ'ίν τα κάτωθι:

Μετα βαθυτάτης θλίψεως .άνεγνώσαμεν το <Υμέτερον έγκυκλιωδες γράμ

μα προς τα άπανταχου παραρτή,ματα Ύμων, ενθα λευκως και έλευθέρως και
6.ηροκαλύπτως καλούμεθα «αΙρεηκοί», «Μακρακισταί», ώς ένεργουντες ηροση

λυτισμον δια μέσου «σαθρων» και «βλασφήμων» κηρυγμάτων.

Έπειδη άνεΥνώσαμεν τας άποσταλείσας <Υμίν άπολογίας του Γέροντος

<Ι ερομονάχου

Μαξίμου και Γέροντος Διακο - Άκακίου, δεν έπιθυμουμεν να

σας καταπονήσωμεν με ταύτολογίας' άπλως δηλουμεν δτι συμφωνουμεν απο
λύτως προς την Ιστορικην και Κανονικην άνάπτυξιν του θέ,ματος, ην ποιου ν
τω εις τας άναφοράς των ΟΙ άνωτέρω, μόνον ειδικούς τινας σοβαρωτάτους.κιν

δύνους Θ' άναφέρωμεν, οϊτινες προκαλουντω και άναφύονται δια πασαν περί
πτωσιν άθετήσεως των Κανονικων διατάξεων της 'Εκκλησίας ήμων, έπι του
προκειμένου θέματος.

τους άνωτέρω λόγους θα τους παρουσιάσωμεν δσον ενεστι περιληπτικώ
τερον, διότι ή πλήρης άνάπτυξίς των θα άπήτει την δημιουργίαν όλοκλήρου
ι

πραγματειας.

α Ι) Κατ'άρχην το τριήμερον καταργεί την ημητικην και νενομοθετημέ
νην θέσιν της Κυριακης έν τη έορτολογικη τάξει της 'Εκκλησίας' δημιουργεί

μίαν «Μωσαϊκότητα» .άντινομοθετουσαν εις τας των Ιερων κανόνων έντολάς'
δημιουργεί την ψευδαίσθησιν τηςάξιότητος των εργων δια την προσέλευσιν

εΙς την θ. Κοινωνίαν, ητις θ. Κοινωνία θ' αποτελη πάντοτε το κατ' έξοχην

«Δ ω ρ ο ν»

του θεου προς τον ανθρωπον' συνεχώς έμποδίζει την προσέλευ

ων εΙς το θείον Μυστήριον δια τας περισσοτέρας των Δεσποτικων και λοιπων
<

ι

C

αΥιων εορτ

ά

Ι

ς.

β Ι) Προκαλεί τον «εύνουχισμον» της πνευμαηκης τροφοδοσίας δια του
θειοτάτου Μυστηρίου, δπερ αποτελεί το α και το ω της πνευματικης ζωης, π~·
ΡlOριζομένης εις το α π α ξ

της έβδομάδος, όσονδήποτε και αν τυγχάνη τις

κεκαθαρμένος και προητοιμασμένος, το κατ' ανΘρωπον, διότι άπλούστατα ά

δυνατουΎ να χωρέσουν δύο τριήμερα έντοςμιας έβδομάδος!!

γ') Έππρέπει δια της κακης 'έπικρατήσεώς του ώς τρόπου πλέον καθω
ρισμένου και έκ των προτέρων, η:Ίν εϊσδυσιν εΙς την έσωτερικην ζωην Ιερων
ΝΙ0νων και συνοδειών, αϊτινες άδυνατουν, καίτοι έπιθυμουν να προσέλθουν έν
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11

έοΡτΏ έν τψ Μυστηρίφ, λόγφ του σ κ α ν δ ά λ ο υ των άλλέως

πιστευόντων.
τα έπιχειρήματα των άκολουθούντων το τριήμερον, δτι δηθεν ~θα προκα

λέση σκάνδαλον είς τους πoλλoυς~ ή κατάργησίς του, και (Ις «το διακρατήσω

μεν δια την είρήνην

του Τόπου», ούδέμιας

fxoVTal βαρυτητος. Διατί ΟΙ ΤΟΙ

ουτοι δεν ύπολογίζουν τον συνεχη σκανδαλισμον του λοιπου πληρώματος της
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, (παραλείπομεν τους λOlπους έτεροδόξους έrnκρπάς),
το όποίον έπισκεπτόμενον τον αγιον ήμων τόπον, άναχωρεί με τας χεφίστας

των έντυπώσεων. πισΤΟΠOlουν δτι τιματαl το 'Ιουδαϊκον Σάββατον ύπεrj την
Κυριακήν, την ήμέραν του Κυρίου; (σημειωτέον δε δτι μέρος τούτου προσέρ

χεται -με την έπιθυμίαν του μονάσαl).

'

Τί θα εΙπουν ίδιαπέρως ΟΙ έχθροι του <Αγίου 'Όρους δταν, τιτλοφορούμε
νον ώς «Φάρος της Όρθoδoξίας~ και ήμείς άκριβείς τηρηται των <Ιερων Πα
ραδόσεων

-

αϊnνες ούδόλως συνηγορουν ύπερ του τριημέρου άλ/' άγνοουν

παντελως τουτο

-

δεν δυνάμεθα να διακρίνωμεν τας άληθείς άπο τας ψέυδείς

ΤΟ1αύτας;

Δηλουμεν δε ένταυθα κα/ γραπτως, δη ούδόλως έrnθυμουμεν την κατάρ
γησίν του δια τους θέλοντςις τιμαν του ΤΟ' άπλως δεν άνεχόμεθα να το έπιθέ
τουν ώς ζυγον είς τον τράχηλον ήμων, πάση
τες να τηρηται κ α

1

ε ί ς

τ α ς ί δ ί α ς

BlQ.

καΙ άνελευθερίQ. σπουδάζον

η μ ω ν

Κ α λ ύ β α ςl

δ') Το έπιχείρημα δτι ΟΙ παλαιοι χριστιανοι και μοναχοι ησαν πλέον ένά
ρετΟ1, ένψ ΟΙ της σήμερον δεν δύνανται να έφαρμώσουν τους Ιερους κανόνας,
προσφέρει το μεγαλύτερον δπλον είς τας χείρας των έχθρων της 'Εκκλησίας,

οϊnνες ύπο το λάβαρον του cMoδερνισμoυ~ Kαl της «'Εκκοσμικεύσεως:) και των
ήθων της έκκλησιαστικης ζωης, θα εmουν με την σειράν των:

«Πολυ καλως, κύριοι' δια τουτο έπιθυμουμε" και τον τέταρτον γάμο ν, την
κατάργησ!ν του Μοναχικου

βίου, την συντόμευσιν των iεΡl1Jν άκολουθιων,

κ.λ.π., δια τον απλούστατον λόγον, δη ΟΙ παλαιότεροι
τα έφαρμώζουν, δυστυχως, δμως, ΟΙ της σήμερον

ή δ ύ ν α ν τ ο

να

ά δ υ ν α τ ο υ ν Ι:) ...

Περαίνοντες, σημειουμεν εύσεβάστως, δη και ~τερoι πολλοι έκ των όδελ
φων ήμων, έν ταίς Ιερώς Μοναίς και Σκήταις, στενάζουν κάτωθεν της «πε
ρπομης» ταύτης, της άγνώστου είς την ζωην της 'Εκκλησίας μέχρι του 160υ
αίωνος. Ή Όθωμανικη κατοχη και ή γενικη πτωσις του ilθους κω ή όμάθεια,
έπέφερον την δΙQΚoπην της καλλίστης κω έπιβεβλημένης τάξεως του κατα

Κυριακην κω έορτας μεταλαμβάνειν, κω δια την όποίαν {τάξιν) κατηγορού
Ιlεθα ώς έπιθυμουντες να έφαρμώσωμεν.

Έπι τούΤΟ1ς έπιθυιμουμεν και αυθις να δηλώσωμεν δη rnστεύομεν είς
τον ίερώτατον θεσμον της νηστείας, και προετοιμασίας προ της θείας Κοινω
νίας δια της κατα δύναμιν νηστείας, άπoρρίmoμεν τας κακοδοξίας του Μα

κρόκη και δεχόμεθα δπως ή πνευματικη ήμων πορεία κω προσέλευσις είς το
Μυστήριον κατευθύνωνταl ύπο του πνευματικου.

Εύελπιστουντες, δη λίαν συντόμως θα άρθη ύπο της <Υμετέρας Πανο

σlΟλογιότητος ή ανευ προηγουμένης έξετάσεώς μας εύρέως κυκλοφορήσασα,
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και 'δη έγγράφως, μομφη του αΙρετικου, ωστε και πάλιν ν' άποκατασταθη το
είρηνώον είς τας σχέσεις ήμων μετα της Σεβαστης και Ίερας ήμων Μονης,

και ή άλf\θεια συν τη δlΚαlOOύνrι έπανεύρουν η)ν άνάπαυσίν των είς τας
ύπωρείας του Ιερου "Αθωνος, ενθα δικαιότατα πρέπει να στεγάζωνται, φρυ

κτωρουσαι άπανταχου το ύπέρχρονον φως της Όρθοδόξου 'Αληθείας,
διατελουμεν μετα βαθυτάτου σεβασμου.
Γέρων Καλλίνικος Μοναχός, μετα της συνοδείας μου,
θεοδωρήτου 110ναχου.

Παρα την κατα πάντα Κανονικην τοποθέτηΟ1ν του θέματος ύπο των ήμετέ
ρων έmστολων, ώς και των συναποσταλέντων συνημμένως γνωματεύσεων

των θεολόγων καθηγητων των Πανεπιστημίων 'Αθηνων και θεσσαλονίκης,
και της προστεθείσης αύτοϊς ,άργότερον

(14.1.70) Γνωμοδοτήσεως του Καθηγη

του του Πανεmστημlου ' Αθηνων κ. Κ. Μουρατίδου, οΙ προϊστάμενOl της Μ.
Λαύρας συνέχιζον να θεωρουν την πορείαν ήμων άνΤΙKανOνlΚην και σκανδα

λίζουσαν Ι Ούδόλως δ' ηργησαν ν' άποδείξουν τουτο κω έμπράκτως δια μίαν
είσέτι φοράν ..

Έγκυκλιώδης έmστολή, συνταΧθεϊσα αμςι τη λήψει των ήμετέρων άπαν
τήσεων, άποστέλλεται προς απαντα τα ίερα καθιδρύματα της Ί. Μονης, προ

τρέπουσα απαντας τους συσκητιώτας ήιμων, δπως πάσrι aπoυδη και δυνάμει
άποφεύγουν την μεθ' ήμων κοινωνίαν, προς πρόληψιν μιασμου έκ των ήμε
τέρων «φθοροποιων) κηρυγμάτων. Σημειωτέον δτι εΙχε μεσολαβήσει προφο
ρικη συνεξήγησις έξάρχων της Ί. Μονης μετά τινων έκ των κατηγορουμέ

νων. Δυστυχως δμως ούδεν κατωρθώθη' ΟΙ άντιπρόσωποι έπέμενον είς το

«ν' άφήσωμεν το Πηδάλιον κω τους Κανόνας» και να ύπογράψωμεν την

πλήρη άποδοχην κω ύπακοην'είς το έπικρατουν εθος του τριημέρου. τουτο
δμως ητο δλως άδύνατον να γίνrι έκ μέρους ήμων. Καίτοι τα παρελθόντα
ετη ύπεφέραμεν την άντικανονικην «βασιλείαν» του περιωνύμου τριημέρου,
νυν, μετα τιΊν άποδοθεϊσαν κατηγορίαν του αΙρετικου, πασα άποδοχη τούτου
ώς «ούδαμου προσκρούοντος» κω «μη οντος άντmνευματικου», θα έδήλου
αύτομάτως δτι οντως εϊμεθα προσηλυτιστω κω «προπαγανδισταί», κήρυκες

ξένων προς την διδαχην της 'Εκκλησίας φρονημάτων κα/. δια τουτο δημοσίςι

μ?τανοουντεςΙ '
Ή κατωτέρω έπιοτολη της Μ. Λαύρας όμιλεϊ σαφως το

π ω ς

6κΡΙ

Βως ., ΘεωρούμεΘα ύπ' αύτης... Τίς δεν άντιλαμβάνεται κατόmν τούτου δτι
παρα άποδοχη των κατηγοριων θ' άπετέλει την μεγαλυτέραν προσβολην προς

TI)~ συμφω.νουσαν ~μϊν "i. Παράδοσιν και τους ύπερ αύτης άγωνισθέντας
προ.' ήμων' δσίους π~τέρa:ς;
,
.

., ('

~)

,.Ι""),,

.,
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'Ιερα Μονη Μεγίστης Λαύρας

του Άγίου 'Αθανασίου
<ΙΑγlOν "Ορος

'Εν Μεγίστη Λαύρςι. τη 9η Νοεμβρίου

,Αριθμ.

Πρωτ.

1969

711.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς

ΙΆπαντα τα Ήμέτερα 'Εξαρτήματα

Έν συνεχείςι. της ύπ' άριθμ.

614/17.9.1969 έγκυκλίου της Ίερας -ήμων

1-ν10νης, γνωρίζομεν Ύμϊν δη: ό Ίερομ. Γέρων Μάξιμος έξ Άγίου Βασιλείου
και ΟΙ συνεργάται αύτου Παντελεήμων και 'Ακάκιος Ίεροδ. Καυσοκαλυβί
ται, και Γέρων Καλλίνικος μετα της συνοδείας αύτου Μοναχου θεοδωρήτου

έκ της ήμετέρας

•Ιερας Σκήτης της θεοπρομήτορος Άγίας "Αννης, ούχι

μόνον δεν επαυσαν η)ν μετάδοσιν των ίδεολογιων των κω των δοξασιων

του 1-νΙακράκη, άλλ' έ:iτεξέτειναν τας ένεργείας αύτων δραστηρίως, ώς τεκ
μαίρεται, έκ των λεγομένων των εΙς την tξαρχίαν της Ίερας ήμων Μονης
και εΙς αλλους οη: δεν δύνανται ν' αποδεΧθωσι την άπο πολλων έτων ύπάρ
χουσαν έν Άγίψ 'Όρει τάξιν και συνήθειαν, κω δη έμμένουν εΙς τας ίδεολο
γίας των, άπορρίπτοντες συγχρόνως την τριήμερον άποχην εΙς των

μετ' έ

λαίου και οινου 'έδεσμάτων, προκειμένου να μεταλάβωσιν των άχράντων μυ~
στηρίων, άνέφερον δε παραδειγρ'αηκως και τα έξης: οη δύνανται την

npwiav

του Σαββάτου να κοινωνήσουν, την μεσημβρίαν να καταλύσουν, το έσπέρας
να έγκρατευθωΟ1 και την Κυριακην να. προσέλθωOlν εΙς την θείαν Κοινωνίαν,

ϊδετε κω" θαυμάσετε νηστευτας της έρήμου

! ! !,

δπου ΟΙ πρόγονοι αύτων ένή

στευον ούχι τρεϊς ήμέρας σταν έπρόκειτο να μεταλάβουν των άχράντων μυ
στηρίων, άλλ' σλην την έβδομάδα, και μετελάμβανον

δεν Σάββατον νηστεύεται,

έκτος του Μεγάλου

οuτοι έξεμεταλλεύθησαν

το Σάββατον, διόη ού

Σαββάτου.

και η)ν έπιείκειαν της Ίερας ήμων Μονης, ην

έπεδείξα:.rο εΙς αύτούς, να XOρηγήσrι καλύβας και να έγγράψη
εΙς

a ρητως αναφέρεται

είς όμόλογα,

«διάγοντες κατα τους κανόνας και τύπους της άσκη~

τικης ζωης, φυλάττοντες άπαράβατα τας τάξεις και εθιμα της Ίερας Σκήτης

και προσφέροντες την όφειλομένην ύποταγην και εύπείθειαν προς το Ίερον
ήμων ΝΙοναστήριον», των ανωτέρω παραβάται κω ύπονομευται τυγχάνουσιν

οuτοι ώς και των αρθρων 134 και 139 του Καταστατικου Χάρτου του Άγίου
'Όρους, προς τούτοις εύθύνην ού την τυχουσαν ύπέχουσι και ΟΙ Γέροντες
αύτων, ώς ό Γέρων· Παντελεήμων Καυσοκαλυβίτης ό έπι
Καυσοκαλυβίοις,

71 ετοv.ς εχων έν

τοιαύτην άνατροφην και έκπαίδευσιν παρ~xει είς τα πνευ

ματΙκά του τέκνα, να' εΙναι παραβάται των έθίμων καΙ. Kα~όνων της Σ~της,
δια της μεταδόσεως των ίδεολογιων των κω λοmων, " ώς άνωτέρω έλέχθη,
και έφ' δσον απεδείχθη τοιουτος,

(sfc) (52),

διάτι δεν τον συμμορ"φώνει, παρζι

52. Άκολουθεϊτω ή συντακτικΙι κω γραμματndι μορφη τoσ"Iτj:7φτoτύπoυ.
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τον άνέχεται να ένσπείρη τα ζιζάνια, να προσηλυτίζη καΙ να προπαγανδίζη,
και έκ των τοιούτων ένεργειων του εύρίσκονται έν άναστατώσει, και αγανα
κτήσει, άπαντες οι πατέρες της ήμετέρας περιφερείας.

Ό Γέρων Μάξιμος Ίερoμ~Άγιοβασιλειάτης, εχων το μικρόβιον του μη
νηστεύειν προ της θείας Μεταλήψεως, άπο τον μακαρίτην Γέροντα αύτου
Γεράσιμον <Ιερομ., κατεχράσθη της καλωσύνης της Ίερδς ήμών Μονης, και

μόλις έχειροτονήθη lερευς iίρxιoε προπαγανδίζων και προσηλυτίζων, δια της

μεταδόσεως των ίδεολογιων του και λοmων, (του μη νηστεύειν προ της θείας
μεταλήψεως) aς έκληρονόμησεν άπο τον Γέροντά του, ώς iίνω έλέΧθη, όνει

'ρευόμενος να' γίνη άρχηγος ~ης αιρέσεως αύτου, διο και έτοιμάζει δωμάτια,
ανευ άδείας της Μονης, δια να κατοικήσωσιν οι προσήλυτοι αύτου, και πρώτον
θίiμα αύτου ύπηρξεν ό Ίερομ. Χρύσανθος έκ της συνοδίας του Γέροντος

Κλήμεντος Kατoυνα~ιώτoυ, τον δποϊον όφέίλει να αποδιώξη αμέσως, δια να

μη 'εχη Kυρωσεlς~,

.

~ ΟΙ <Αγιαννανϊται Γέρων Καλλίνικοςμετα της συνοδίας αύτου Μοναχου

.Θεσδωρήτου,

πόθεν ηντλησαν τας εΙρημένας Ιδεολογίας και δοξασίας; άγνο

ου μεν, δεν θέλομεν δμως να ruστεύσωμεν δη: παρέλαβον ταύτας παρα του
Γέροντος Άκινδύνου, καθότι "οΌτος εΙχε Γέροντα αύστηρόν, και μέχρι σή

μερον οϋτε

KCl.V

ήκούσθη εχων ΤΟ1αυτα φρονήματα· έπομένως έξ Άγίου Βα

σιλείου και παρα του Γέροντος Μαξίμου <Ιερομ. έδιδάχθησαν πάντα ταυτα.

Σήμερον δηλουσιν άπεριφράστως δη, Τι τριήμερος νηστεία προ της θείας
μεταλήψεως δεν εΙνε τίποτε, και δέον να καταργηθΏ, συνεπώς κατ' αύτους

δέον να ξεφαντωνωμεν και αμέσως να προσερχώμεθα προς ληψιν των άχράν
των μυστηρίων,

και ούτω ύπερέβημεν

και αύτους τους καταφρονητας

των

θείων, η να μη εmωμεν αλλην βαρυτέραν φράσιν, και αυριον θα μας ένσπεί
ρωσιν iίλλας δοξασίας και ίδεολογίας αυτών, προς αναταραχήν, άγανάκτησιν

και αναστάτωσιν πάντων των μοναχων των ένασκουμένων έν Tfi περιφερείζ1
της <Ιερας ήμων Μονης, ώς έγένετο είς το παρελθον με τους κολλυβάδες,

μνημόσυνα κα1 λοmά. Διο δηλουμεν αύτοϊς δη άρκετα ήνέχθημεν

αύτους

κάll,"ας διδασκαλίας αυτων, και δέον να συμμορφωθωσιν με. τα ηθη και εθιμά.
,της <Ιερας ήμων; Μονης και των ήμετέρων <Ιερων Σκητων και έν γένει του

Άγίου 'Όρους, άλλως δέον να άπέλθωσι των όρίων της <Ιερας ήμων Μονης,

διότι δεν έπιθυμουμεν την δια της <Ιερας Κοινότητος άπέλασιν αύτων, ώς
διαλαμβάνει ,το'

184

αρθρον' του KατασταΤlΚoυ

Χάρτου του

<Αγίου

'Όρους,

και oφε~oυσιν έντος 10ημέρου να δηλώσωσιν έγγράφως δη οομμορφουνται
με τα ηθη κα1 εθιμα της ·Ιερας ήμωνΜονης και των έξαρτημάτων

αυτης

και να Ά~Πόπτύσωσι τας καινοφανείς Ιδεολογίας των και δοξασίας των, δι6~ι
έν έναντίζ1περιJτrώσει, παρελθούσής της προθεσμίας ταύτης, θα άναφερθά!
μεν Tfi <I~Ρζί Κοιν6τηη 'δια τα περαιτέρω, ώς διαλαμβάνει το 184 αρθροΥ
του Kciτασταnκoυ Χάρτου <Αγίου 'Όρους, και εστω προς γνωσιν ,κω' οομ,
μόρφωσιν.
'
Kαi ηδη άποτεινόμεθα προς τους ορθοφρονουντας ν' άπέχωσιν. άno. την

ζύμην καιλύμηγ (οαθρα 'ιΚfιρύγματα KaiXomo) -των είρημένων, έχόντων

-,69,-,
άλλότρια φρονήματα, και να περιφρqΥήσωόι τούτρυς ~ελειίως, ϊνα μη έκ της
συναναστροφης μεταδώσωσι'το μnφόβιον: της καταργήσεως της τριημέρου
νηστείας προ της θείας μεταλήψεως και είς. Cίλλoυς, και Ο,ΤΙ Cίλλo φρoνo~σI
αλλότριον, προς τα ηθηκαι εθιμα των ήμετέρωνέξαρτημάτωνκαι της Moνης~
ϊσως έκ της συμπεριφορας ύμων JJρος αύτούς, συναισθανθωσι το σφάλμα των,
εις θ περιέπεσον και έπανορθώσωσι τουτο.
Προς τούτοις έφιοτωμεν την, προσοχην των Άγίωγ Δικαίων~6Jν ήμετέ

ρων Σκητων, και παρακαλουμεν ϊνα κρατωσι ένήμερον την ~Iεραν ήμων
Μονήν, έπι της ,έν γένει κα-rαστάσεως των Σκητων Kαl δη έπi της είρημένης
ύποθέσεως, αρθρον

156 Καταοτατικου Χάρτου του ·Αγίου 'Όρους.

Έπi τούτοις διατελουμεν μετα πατρικων εύχων.

ΟΙ Έπίτροποι της ·Ιερας και Σεβασμίας Μονης Μεγίστης Λαύρας
του <Αγίου Άθανασίου.
Γέρων ·Ιερόθεος

Προηγούμενος 'Αθανάσιος'
Προηγούμενος

Γαβριήλ

Παρατηρείται δηλαδη ένταυθα άκριβιμ: έπανάληψις Kαl μίμησις των ένερ
γειων των πάλαι προϊσταμένων της Μ. Λαύρας, έπι rης γνωστης εριδος του

180υ αίωνος.
, ·0 έπισταμένως :άσχοληθεις έσχάτως, με την άνωτέρω θλιβεραν
και ενδοξον αμα άγιορειτικην σελίδα, - πλην λίαν άντιπαραδοσιακως - θεο
λόγος κ. Χαρ. Τζώγας, αναφερόμένος έπι της παραλλήλου σκηνης του πα
ρελθόντος σημειοϊ:

«της συζητήσεως προαγομένης έν τη σκήτη της ·ΑγίQς "Αννης, ΟΙ προ

~στωτες της Λαύρας, είς την όποίαν ύπήΥ'ετο ή σκήτη, προς" σωφ'ρονισμον
των Κολλυβάδων, oi όποίοι έθεωρουντο στι ηναψαν το πυΡ της εριδος, έξέ~
δ<?σαν αφΟΡ1Ομον κατ' αύτων. Ό αφορισμος qUToς έπέφερε μεγάλην ταραχην

και σύγχυσιν είς την τάξιν αύτων, καθότι απέκοπτεν αύτους έκ της άγιορει
ηκης κοινότητος και με άπειλην έπιτιμίου έπρόσταζε τους λοιπους μοναχους
να μη συναναοτρέφωνται

αύτούς, οϋτε είς την έκκλησίαν να δέχωνται αύ

τούς, άλλ' οϋτε είς τα κελλία αύτων Κ(1Ι άκόμη περισσότερον να μη έΠlτρέ

πουν είς αύτους να άλέθουνείς τον κοινον μύλoν~ (μνημ. ερ. σελ 72) :,58).

53. «Διαμαρτυρόμεθα δλην την Ιεραν αδελφότητα, δη οΙ' σε6ασμIωταΤ~I προεστωτες
της αγίας Λαύρας έξέδωκαν αφορισμον απάνθρωπον K~ σκληρον έναντίον μας, 'άκρίτως
παντάπασι και χω ρις καμμίαν έξέτασιν, χωρις δηλ. να παρασταθωων είς το κριτήριον Kαi
τα δύο μέρη, καθως ητο άνάγκη να κάμωσιν είς τόσα τρoιι~pαέγKλήμpτα, τα 'όποία μόνον

το ύπέρτατον κριτήριον της Ιερας Συνόδου ανακρίνει Kαi κατακρίνει κανόνικως. Aύ~ol
και άλόγως και ανεξετάστως, ώς εϊπομεν, έξέδωκαν άπάνθρωπον αφορισμον έναντίον μας,

αΗΟ τον όποΙον ήκολούθησαν και άκολουθοUν τόσω ταραχαι και σκάνδαλα Ι»

(' Αθανα

σίου Παρίου, «Διαμαρτυρία των αδίκως κατηγορηθέντων ώς καινοτόμων ύπό' των "Αγιαν

νπων», έν κφδ. Μον. Παντελ.,

5716 209, φ. 32α., παρα ,Κ Τζώγα, μνημ. fpy.. oeλo r '73

σημ. 3 5 ) . "
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Τίς δεν διαβλέπει είς τα άνωτέρω την άνακύκληων και πάλιν της Ίστο-

ρίας; Κατόπιν της προεκταθείσης έπιστολης της Ί. Μονης, επρεπε πλέον
«κόπου άλλoυ~ ν' άναζητήσωμεν όρθοφροσύνην και αμερόληπτον κρίσιν· τοι
ουτον δργανον έν Άγίφ 'Όρει, εύθυς μετα την Ί. Μονήν, ητο ή Ίερα Κοινό
της, ητις συγκροτουμένη έκ των είκοσι αντιπροσώπων των Ί. Μονων, άπε
τέλει και το «Έφετεϊoν~ ώς θα έλέγομεν, δια τας διαφορας μεταξυ Μονων
και έξαρτηματικων μοναχων αύτων. Έπειδη δε συμφώνως τψ Καταστατικψ
Χόρτει του Άγίου 'Όρους ή αλληλογραφία των ύποτελων μετα της Ί ερας
Κοινότητος ένεργεϊΤα/ μέσφ της ΝΙονης της μετανοίας των, άπεφασίσαμεν
δπως, όμου μετα της ήμετέρας άναφορας προς την <Ι. Κοινότητα, συναποστεί
λωμεν ε ί δ ο π Ο ι η τ ή Ρ ι ό ν

τινα έπιστολην και προς την Μονήν, έφι

στωντες την προσοχην αύτης έπι του δημιουργηθησομένου σόλου. Δια του
τρόπου τούτου, ήθελήσαμεν

δ ι α

μ ί α ν

ε ίσέ τ ι

φ ο ρ α ν

δπως

άποδοθfj είρηναία λύσις, χωρις τουτο να γίνrι είς βάρος των ιερων κανόνων,
προς τους όποίους ΟΙ

π ά ν τ ε ς

Το κείμενον της είδοποιητηρίου

-

όφείλομεν ύπακοην και συμμόρφωσιν.

συμβιβαστικης έπιστολης εΙχεν ώς άκο

λούθως:
'.Εν <Αγίφ 'Όρ?ι

Tfj

17rι Νοεμβρίου

1969

Tfj ήμετέρςι
Κυριάρχφ <Ιερξί. ΜονΏ Μεγίστης Λαύρας
του

<Αγίου 'Αθανασίου

lΙανοσιολογιώτατοι Γέροντες,

<Ένεκα άδιαφορίας <Υμων έπι ήμετέρων προς <Υμας άπαντητικων -άπολο

γητικων άναφορων και είς άπάντησιν 711 προσφάτου Μοναστηριακης έγκυ
κλίου <Υμων, δηλουμεν στι: <Υφ' Ύμων δημιουργηθεν θέμα καθ' ήμων κατη
γορίας, αναγκάζει ήμας διαμαρτυρηθωμεν άρμοδίως προς άποκατάστασιν δυσ
φημησθείσης όρθοδόξου ήμων ύπολήψεως.

Έκ τούτου προκληθησομένη δυσμενεστάτη έντύπωσις και πέραν πανελ
ληνίου κοινης γνώμης, παΡOυσιόσrι πνευματικην κατάπτωσιν <Αγίου 'Όρους
εις βόρος και 'έπι άνεπανορθώτφ ζημίςι πνευματικης ύποστόσεως αύτου.
Προς πρόληψιν πνευματικου διασυρμου <Ιερου ήμων Τόπου, έπιβάλ
λεται, βάσει άνωτέρω δηλώσεών μας, σπως, αμα λήψει παρόντος,

λ έ σ η τ ε

ά ν α κ α

ύμέτερα: 583 - 614 - και 711εγγραφα; ϊνα άποκατασταθΏ βαθύ

τατα πληγεϊσα όρθόδοξος ήμων ~νείδησις, δπερ και αύτοδικαίως άξιομμεν.
Ούτως

άποφευχθΏ

δημlOυργfαέπαπειλουμένου

σκανδάλου

και

άπαλ

λαγητε άκεραίας έπωμιζομένης πνευματικης εύθύνης δι' έπακόλουθα περαι
τέρω νομίμων ένεργειων.
<Υφ' Ύμων, τυχόν, αρνηως έσχάτης ταύτης εiρηνευΤΙKης ήμων προσπα

θείας, ητοι όπόρριψις ιέ,κ του νόμου προβλεπομένης ανακλήσεως άνυποστά
του

κατηγορίας

ήρων

ώς

«Μακρακιστων»,

άναγκάζει

ήρας

άναφερθωρεν,

ίεραρχικως, το κατ' άρχας <Ιεραν Κοινότητα, προς ΙΉν έσώκλειοτον ήμων

ι
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άναφοραν παρακαλουμεν όπως, συνψδα τψ αρθρψ

rας Κοινότητος

(1938)

23

του

Κανονισμου

<Ιε

διαβιβόσητε.
Διατελουμεν προσηκόντως.
<Υ

. πογραφαι.ι

Δυστυχως δμως, ώς τα πρόγματα άπέδειξαν, ή <Ι. Μονη άπέρριψε την

συνδιαλλαγην με άποτέλεσμα το θέμα να ΟΟηγηθΏ προς έξέτασιν είς την ίεραν
«άμψικτυονίαν» του

Τόπου. <Η Μ. Λαύρα άποστέλλουσα προς Αύτην τον

φόκελλον της ύποθέσεως (το κατ' άρχαςέλλιηη και τfi πιέσει ήμων άργό

τερον πλή ρη ), συναπέστελλεν, ώς ωφειλεν, και την κατωτέρω ήμετέρι;ιν άνα

φοραν δι' ης ήτούμεθα την Δνόληψιν και διεκδίκασιν του έπιδίκου θέματος
ύπο της <Ιερας Κοινότητος.
. •.

'Εν Άγίψ 'Όρει τη

16

Νοεμβρίου

1969.
Δια της' ίερας ήμων Μετανοίας
<Ιερας Μονης Μεγίστης Λαύρας.
Προς

την Σεβαστην ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΡΥΑΣ
Πανοσιολογιώτατοι

rιΑγιοι

' Αντιπρόσωποι,

Λίαν προσηκόντως, φέρεται είς γνωσιν Ύμων δια του ηαρόντος δτι, έπi
του θέματος της λεπουργικης ζωης και θεολογίας, παρατηρείται, ώς γνωστόν,
έν τψ <Ιερψ ήμων Τόπψ, το άκόλουθον γεγονός:

1)

<Η έππέλεσις του Μυστηρίου της θείας Εύ,χαριστίας, το πλείστον,

γίνεται ανευ της συμμετοχης είς τα Τίμια Δωρα, 6ρκουμένων τψν παρι~α

μένων εις η)ν άπλην παρακολούθησιν Kαl ληψιν άντιδώρου.

2) 'Απαγορεύεται ρητως, ή δια της θείας Κοινωνίας συμμετοχη είς, το
Ιερώτατον τουτο Μυστήριον έν IiptpQ. KυΡIαKfί.
3) «Διορίζεται» ώς έπίσημος ήμέρα συμμετοχης, ή ήμέρα του Σαββότου,
και

4) ΈπιβάλλεταΙ ώς δικαίωμα συμμετοχης είς την θείαν Κοινωνίαν, ό
«άπαράβατος όρος» (sine qua ποπ) της τριημέρου νηστείας έξ άνελαίου
τροφης.

τα .ανωτέρω, ώς εικός, άντιστρατεύονται:

α) Εις τας οίκείας διατάξεις των ·Ιερων Κανόνων.

β) Είς την έπι τούτφ σύμφω~oν διδασκαλίαν των <Αγίων Πατέρων.

γ) Είς την λεπουργικην ζωην Kαl τάξιν της: Έκκλησίας, κα1 .
δ) Είς αύτσν τουτον τον σκοπσν της τελέσεως του <Ιερου της θείας
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Εύχαριστίας Μυστηρίου, άποτρέποντες τ/ν «πλήρωων:. αύτου (του σκοπου),

δια του

ά π ο κ λ ε ι σ μ ο υ

της σuμμετoxης εΙς ηΊν θείαν Κοινωνίαν.

Έπειδη ομως έκ τούτου, άφ' ένος μεν εύρύτατα έκτίθεται ή πνευμαηκη
ύπόσταως και άποστολη του ·Ιερου ήμων Τόπου, άφ' έτέρου δέ, διόη ή έφαρ
μογη των άνωτέρω άναγκόζει ήμας να παραβωμεν τας της Έκκλησίας δια
τόξεις, κατ' άντίθεων των ύπαγορεύσεων της συνειδήσεως ήμων, θεωρουμεν
καθηκον δπως έφαρμόζωμεν τα έπι του θέματος τούτου «Κανονικως,> έντελ
λόμενα.

<Η

έ ν

τ ο ί ς

ί δ Ι Ο Ι ς

ή μ ω ν

Κ ε λ λ Ι Ο 1 ς

εννομος αϋτη

έφαρμογή, έπιθυμουμεν να τονισωμεν, δη άφορζί εΙς ήμας αύτους και μόνον,
μη

άποβλέπουσα

,
"
επικρατησεως

εΙς

ούδένα. oκonov και

βλέψιν γενικωτέρας· έπιβληηκης

της.

<Η πραξις ήμων αύτη, σύμφωνος ουσα και άνταποκρινομένη προς την
Ιδιότητα και ύψηλην ήρων άποστολήν, ούΧΙ μόνον δεν έξεημήθη, ως μη ω

φειλεν, ύπο της Προϊσταμένης Μοναστηριακης ήμων Άρχης, άλλα Όλως
άνερμηνεύτως, σφοδρως κατεκρίθη δια των ύπ' άριθμ.:

α)

β)

583, 3)9)69

614, 17)9)69

και γ)

711, 9)11)69

έγκυκλίων έγγρό

φων αύτης, ανευ ούδεμιας προηγουμένης ήμων έξετόσεως, δι' ΙΈν άπερι
φράστως και Όλως άνυποστάτως, θεωρεί και άποκαλεί ήμας «αιρεηκούς

-

Μα

κρακιστός», «προσηλυηστός», «προπαγανδιστός», «καταφρονητας των θείων»
κ.λ.π.

Προς τούτοις, καταπιεζόμεθα και άπειλούμεθα δι' άπελόσεως έξ <Αγίου

'Όρους οπως έγκαταλείψωμεν την άνωτέρω, καθηκόντως ύπαγορευομένην
έφαρμογην της «Κανονικης» μυστηριακης ζωης, και πόλιν τονίζομεν,
τ ο ί ς

Ι δ ί ο

μορφωθιίψεν

1

προς

ς

ή μ ω ν

.συνηθείας

Κ ε λ λ ί ο ι ς,
ηκιστα

έ ν

υιοθετήσωμεν δε και συρ

άνταποκρινομένας

τψ

Κανονικψ

της

Έκκλησίας Δικαίφ.

ΤΟ ένταυθα παρατηρούμενον γεγονός, σημειωτέον, άποτελεί μοναδικό
τητα καταφανους άνηθέσεως και άνηνομίας έν τη συνόλφ χορείςι και πσ

ρείςι των αύτοκεφάλων 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιων, αϊηνες απασQl διακρατουω
την άπ' ώώνων ύπο των <Ιερων Κανόνων και <Αγίων Πατέρων νομοθετη
θεϊσαν τόξιν περι του τρόπου και του χρόνου της προσόδου εν τψ θείφ της
Εύχαριστίας Μυστηρίφ.

Σαφως και άναγλύφως πάντα τα άνωτέρω, έκφράζονται παρα του μεγά
λου διδασκόλου του Γένους και της Έκκλησίας, 'Αθανασίου του

Παρίoυ~

εΙδικώς δ' άσχοληθέντος έπi του προκειμένου θέματος, γράφοντος έπi λέΕ Ε'
τα έπόμενα:

;.-.,

\

δέ μοι γινωσκε
'
,
έ"
1l
πλόνη και""
αγαπητ
, οη υντως
αιρεσις εστι, το

«. ..

συ

\

κωλύειν και διώκειν τους πιστους της θείας Τραπέζης οτε βούλοιντο ...,>.

Έν τη προσπαθείςι

Προϊσταμένην

IipiJv

ήμων

ήρων δπως

έπεξηγήσωμεν

και ενημερώσωμεν

την

' Αρχην περι της δλως άδίκου και άνυποστότου καθ'

κατηγορίας, προέβημεν εΙς λεπτομερείς άπολΟΥηηκας άναφορας, δι'

ων καταφανωςάποδεlκνύετω ή «Κανονικη» ύπόστασις των έν προκειμένφ
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ήμετέρων πεποιθήσεων, έΠlΚΡOΤOυμένων δια γνωματεύσεων: α) θεολόγικης
Σχολης ΠανεΠΙστημίου θεσσαλονίκης και β)

Καθηγητων της θεoλoγlΚης.

Σχολης του Πανεπιστημίου >Αθηνων.

'Όθεν, έπειδή, παρα ταυτα ή Κυρίαρχος Ίερα ήμων Μονη είς ούδεν
έλογίσατο τα προσκομισθέντα αύτη έπίσημα απολογηηκα

άπαντητικα ήμων

-

στοιχεία, ού μην αλλά, ανευ ούδενΌς «κανονικου έρείσματος» η «νομοτύπου»·
κατα τον Κ.Χ. <Αγίου 'Όρους, Μοναστηριακης Αύτης αποφάσεως καlέπι του

<Ιερου

Κανόνος θεμελιουμένης, (αρθρ.

7

παρ.

3)

συνεχίζει, σλως ανηκανο

νικως και παρανόμως, δια του συστήματος έξαπολύσεως έΥκυκλίων άνα σύμ

παν το Μοναχικον πλήρωμα της έπικρατείας Αύτης, δυσφημουσα την όρθό
δοξον ήμων ύπόστασιν, Kατα~άσσoυσα ήμας είς την τάξιν των «αίρεηκων - Μα
κρακιστων» και έπι απειλη μάλιστα απελάσεως ήμων,
δια

ταυτα

με θ' ίερας άγανακτήσεως έντόνως διαμαρτυρόμεθα, δια του παρόντος, έπι
τη καθ' ήμων τηρουμέν:rι ώς αν ω, στάσει των Προϊσταμένων της <Ιερας Μο
νης Μεγίστης Λαύρας του <Αγίου

>Αθανασίου

των άπαρηζόντων την Γερον

ηκην Αύτης Σύναξιν, κω με την έπιφύλαξιν παντος νομίμου ημων δικαιώ
ματος, άξιου μεν παρ' Αύτοίς την αμεσον άνάκλησιν των προαναφερθέντων
:Μοναστηρωκων

έγκυκλίων

έγγράφων,

προς

άποκατάστασιν

της

προσβλη

θείσης όρθοδόξου ήμων θρησκευηκης ύπολήψεως.

Παραλλήλως, δηλουμεν, ση,
θ ύ ν η ν

α π α σ α ν

τ ην

έ ν

γ έ ν ε ι

ε ύ

ενανη του δημιουργηθέντος σάλου και των έξ αύτου μελλουσων

έπιπτώσεων έν τη συνόλψ κοινη γνώμη, θέλουσι φέρει οί τούτου δημιουργοι
τελείαν και άκεραίαν, συνψδα τψ έκδοθένη έν ετει

1800

Πατριαρχικψ Σιγ

γιλίψ Νεοφύτου του Ζ', σαφως καθορίζονη δη:

'Όσοι δε άνηλέγουσι περι τούτου και διαταράσσουσι .καΙ δύσφημα
όνόματαέπιλέγουσι τοΙς α δ ι ο ρ ί σ τ ω ς και σ υ ν ε χ ω ς κ Ο ι ν ω

«. "

ν ο υ σ ι ναδελφοΙς, τοΙς των <Ιερων Κανόνων έπιημίοις προς αύτους ύπο
βάλλουσι.»

Εύελπιστουντες ση έν τη Πατρικη <Υμων προνοίςι και εύθυκρισίςι θέ
λετεανταποκριθη έπι των έν προκειμένψ προσδοκιων της Μητρος Έκκλη
σίας, έπ' άγαθψ του <Ιερου ήμων Τόπου,

Βαθυσεβάστως διατελουμεν:

1)
2)

<Ιερομόναχος Μάξιμος

Μοναχος Βασίλειος
«Αγιοβασιλειαται)

3) <Ιεροδιάκονος Άκάκιος
4) Μοναχος Άρτέμιος
5) Μοναχος Παντελεήμων

6)

<Ιερομόναχος Χρύσανθος

(Κατουνακιώτης)

7) Μοναχος Καλλίνικος
8) Μοναχος θεοδώρητος
«Αγιαννανϊται)

(Καυσοκαλυβϊται)
Μετα την ληψιν της ήμετέρας άναφορας ή <Ι. Κοινότης συνεστήσατο δι
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μελη επιτροπήν, εκ των ΟΟιολογιωτότων Μοναχων θεοκλήτου Διονυσιότου
κ.ω Εύθυμίου Καρακαλλινου, είς ους και παρέδωκε τον πλήρη φόκελλον τfjς
-υποθέσεως προς εξαγωγην κανονικου πορίσματος και άnoδείξεως της αλη

θείας. Προς διευκόλυνσιν του εργου της άνωτέρω έπιτροπης, κω κατόπιν
προφορικης παρακλήσεως ένος έκ των μελων της, άπεστείλαμεν την έπομέ
νην

δ ι ε υ κ Ρ ί ν η σ 1 ν

ύπο ήμερομηνίαν

27

'Ιανουαρίου

1970,

.~.

δι' i]ς

ανεπτύσσομεν επίμαχον σημείον του δλου θέματος λεπτομερέστερον.
'Εν Άγίψ 'Όρει τη 27η 'Ιανουαρίου

1970.

Π Ρ ο ς

.~..

την Ί εροκοινοτικην

-

Είσηγητικην Έπιτροπην έπι του ύπο

κρίσιν έκκρεμουντος ήμετέρου θέματος, Παν) τους 'Αντιπρο

σώπους των <Ιερων :Μονων <Αγίου Διονυσίου και Καρακόλ
λου, Γέροντας:

θΕΟΚΛΗΤΟΝ ΚΑΙ ΕΥθΥΜΙΟΝ.
Κ Α Ρ Υ Α Σ.

Πανοσιολογιώτατοι,
Έπιθυμουντες δπως ύποβοηθήσωμεν Ύμας είς την εύγενη <Υμων προσ

. πόθειαν

δια την έπίτευξιν αδιαβλήτου πορίσματος επι της ήμετέρας ύποθέ

σεως, θέτομεν ύπ' οψει της <Υμετέρας ΠανοσlΟλογιότητος τα ακόλουθα:

Έπειδη

έν ταίς ,αναφορώς ήμων παρελθ. ετους, μεταξυ

των αλλων,

αναφερόμεθα είς σημεία τινα, μαλλον παρερμηνευθέντα, πρέπον και έπό
ναγκες θεωρουμεν σπως, δια της παρούσης, διασαφήσωμεν και δηλώσωμεν,

.,

οτι

:
Δια την προσέλευσιν των πιστων είς την θείαν Κοινωνίαν, απαιτείται,

αφ' ένος μεν πνευματική, αφ' έτέρου δε σωματικη προετοιμασία. Και δια μεν

την πνευματικην προετοιμασίαν, τοίς πασι τυγχόνουσι γνωστοι οί δροι επι
τυχίας

αύτης,

ητοι:

εξομολόγησις,

καθαρότης

λογισμων,

μνησικακίας

και

προσωπικης έμπαθείας ,αποχή, κλπ. κ.λπ., οϊτινες αείποτε τυγχάνουσι όρι
στικοι KαIάnαιτητέOΙ παρα πασι.

Δια την δευτέραν δέ, ητοι την σωματικην προετοιμασίαν, αϋτη~ αείποτε
θα ποικίλη, 'έξαρτωμένη, το .μεν έκ της πνευματικης ενηλικιώσεως του προσ
ερχομένου πιστου, το δέ,έκ της σωματικης άντοχης αύτου.

Ή παρατηρουμένη αύτη διόφορος τόξις των πιστων, έκ της αναλόγου
πνευματικης γνώσεως και καταστόσεως αύτων,
της θείας Εύχαριστίας

-

-

ίδί<;ι εναντι του ΙνΙυστηρίου

δημιουργεί κλίμακό τινα, ~Jς προς την σωματικην

ιφοετοιμασίαν, ηης αρχεται, δια μεν τους τακτικως και «άδιορίστως» κοινω

νουντας, έκ της έγκρατείας,
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

(1)

περατουται, δέ, δια τους άραιως η και κατα

(1):

Λέγοντες δη ή σωματικi] προετοιμασία δια τους «άδιορίστως:ι> κοινωνουντας αρχεΤα/

δια της έγκρατείας, ούδόλως έννοουμεν δη άποκλείεΤα/ κω πας διαφορεηκος τρόπος
κω πέραν του δρίου τούτου, ητοι της άναλόγου

δ

,
ηποτε

6ου λ ομ έ νου, εφ
"
.,
,
οσον, εκ

,

τουτου,

il

θ'';;::
α ~IΤO

καΙ «κατα δύναμιν νηστείας» ύπο οίου
δ

'

υνατον

' .μLΙ
\

να

λυτον της έλευθέρας προσελεύσεως είς την θείαν Κοινωνίαν.

"εις,
• ,
το ακω

προσκρουOf)
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ώρισμένα διαστήματα, δια της νηστείας άναλόγων ήμερων, ταύτης ρυθ.μιζο

μένης ύπο του μόνου δικαιουμένου δπως

,

,

KaeOpfo:n

τουτο πνευματικου

πα

τρος αυτων.

Οϋτω δε μόνον καθίσταται δυνατή, άφ' ένος μεν ή «άδ1όριστος), άκώ

λυτος και έλευθέρα προσέλευσις του πιστου είς την θείαν Κοινωνίαν, συν
φδα ταίς Κανονικώς Διατάξεσι και τη Πατερικη ΔιδασκαλίQ, όφ' έτέρου δε
έπιτυγχάνεται ή πλήρωσις αύτου τούτου του σκοπου της έmτελέσεως του
Μυστηρίου της θείας ΕύχαΡlΟτίας, χωρις δηλαδη ή προς τουτο ένδεικνυο

μένη ώς ανω άνάλογος σωμαηκη προετοιμασία να καταστη αίτία άποκλεισμου
έλευθέρας και άκωλύτου συμμετοχης αύτου εΙς το Ίερώτατον τουτο Μυ

,

οτηριον.

"Εκ των άνωτέρω, σαφως καταφαίνεται δη, ή, ώς προερρέθη, άνάλογος
έφαρμογη τόσον της έγκρατείας σσον και της νηστείας, άποτελουν σντως, τα
άπαραίτητα στοιχεία δια την σωμαηκην προετοιμασίαν του πιστου και την

προσέλευσιν αύτου εΙς την θείαν Κοινωνίαν.
Μετα του προσήκοντος σεβασμου

(Ύπογραφαί) .

Παρηλθεν μετα την άποστολην του άνωτέρου έγγράφου, μην όλόκληρος,
όπότε και ερχεται μετα ταυτα εΙς το φως της δημοσιότητος ή Είσηγητικη

'Έκθεσις, εργον της άνωτέρω διμελουςέπιτροπης. Συνέκειτο έκ
πολυγραφημένων

σελίδων,

δι' ων έθίγοντο απασαι σχεδον

μεγάλων

14

αί πλευραι του

θέματος ύπο το πρίσμα και μ ό ν ο ν των έπικρατούντων έθων και έθίμων,
ουδόλως σμως και ύπο το πνευμα της Ίερας Παραδόσεως της Όρθοδόξου
Έκκλησίας!
Το θλιβερον σμως δεν ητο μόνον αύτό.

Το να έκπέσωσι

της άληθείας

δύο άπλοί μοναχοί, ού θαυμαστόν' το να έγκρίν:n σμως την άνωτέρω 'Έκθεσιν

όλόκληρος ή Ίερα Κοινότης, εστω και άνεπισήμως,
του προκειμένο'.)

πλουσίαν καΙ -άντίθετον πατερικην γραμματείαν,

τως συνιστξί τι το θλιβερον

ηκην

'Έκθεσιν

παραβλέπουσα

και άξιόδακρυ.

Το ση παρεδέχθη

την έπi

τουτο ον

ηΊν Είσηγη

ή Ί. - Κοινότης, τρανον δείγμα είναι το παρατιθέμενον εγ

Υραφον Λύτης προς την Μονην Μ. Λαύρας, εΙς ην άναγγέλλουσα την εκ
οοοι ν ταύτης, τιΊν παρακαλεί φιλαδέλφως σπως, καλουσα τους
θ έ ν τ α ς»

«π λ α ν η

έξαρτημαηκους μοναχούς, ,άποτρέψ:n τοίnους της άλωσόσης

Qίjτοuς «πλάνης» καΙ «έτεροδιδάσκαλίας», παιδαγωΥον καΙ όδηγον είς ιουτο
εχουσα τον πάσης ,άντικανονικότητος γέμοντα καρπον της μνημονευθείσης
είσηγητικης ξυνωρίδος!

54.
<Ι.

( 54) •

Δέον να σημειωθΏ ση ή κυκλοφορήσασα άνωτέρω Ε.Ε. δεν ύπεγράφετο ύπο της

Κοινότητος,

ούδ'

εφερεν

άριθμον πρωτοκόλλου

αύτης,

ούδέ

ηνα

έτέραν

ενδειξιν

δη άπετέλει το «mστεύω» Της έπι του προκεφένου. <Απλως έχαρακτηρίζετο ύπο τα στοι

χεϊα:

Π) 11)25.2.1970.

«ΕΚθΕΣΙΣ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ άναφερομένης

είς τους καταγελλομένους ύπο της Τ. Μ. Μεγ. Λαύρας έξαρτηματικούς, ώς κηρύσσοντας

έτεροδιδασκαλίας έπi του θέματος της θ.Κοινωνίας)..'Ήτοι, έκ προοιμίου το ϊδιον αύ
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C1ερα Κοινότης

Άγίου 'Όρους

Καρυαι τη 3:rι Μαρτίου

1970

'Ά θ ω

•.'\.ριθμ.

Πρωτ.

31) Κ
Τοϊς ΠανοσιολΟΥιωτδτοις

Έπιτρόποις της

Ίερας κω Σεβ. Μονης Μενίστης Λαύρας.

Εις Αύτην

την Ύμετέραν Παν0Ο10λΟΥιότητα
άδελφικως έν Κυρίφ κατασπαζόμεθα.
Δια της παρούσης γνωρίζομεν <Yμiν φιλαδέλφως, δη ή καθ' ήμας <Ιερα

Κοινότης, έν τη έπιθυμίςι αύτης, οπως εις το θιγόμενον ζήτημα, έν τη άπο

7.12.1969

και ύπ' άριθμ.

757

έπιστoλfi ύμων, δοθη μια διαφωησnκη και έν

ταύτψ ιάπρόσβλητος, έκ μέρους των

άδελφων

της

ύμετέρας

π λ α ν ω μ έ ν ω ν

ΠανοσιολΟΥιότητος,

λύσις,

και

έξαρτημαηκων

τακτοποιηθη

όριστικως, ωστε να έκλείψωσιν αί άφοβμαι των σκανδάλων,
έπιτροπήν,άποτελουμένην

έκ -rων Παν0Ο10λΟΥιωτάτων

τουτο

άνέθηκεν

Άντιπροσώπων

εις
των

Ί. Μονων, <Αγίου Διονυσίου Kαl Καρακόλλου, Γερόντων Κ.Κ. θεοκλήτου και
Εύ-θυμίου, οπως ,έξετάσ:rι πολυπλεύρως τούτο, και ύπ06όλ:rι ήμίν σχεnκην εκ
θεσιν, ην και 'έπισυνάπτομεν.

Κατόπιν της προσεκnκης μελέτης ταύτης,

της κείμενον ι ώμίλει περι του προχείρου

ην έκρίναμεν

Kαl ά6ασανίστου

έμπεΡlOτατω

τωνσυντακτων

της, δεδομέ

νου δη αΙ «έτερoδιδασκαλία/~ δεν άνεφέροντο είς το θεΙον Μυστήριον, ώς εγραφεν, άλ)'

είς τον τρόπον προετοιμασίας του μέλλοντος να μεταλά6η πιστου, και δη της σωμαηκης

,Λσφαλως

ού

μόνον δ τίτλος άλλα και το περιεχόμενον

την Ί. Κοινότητα να την υΙοθετήσπ

προς την Μ. Λαύραν, μη

tmtptwaoa

μ ό ν ο ν

ν' άπευθυνώμεθα

κω δευτερευόντως

Άντιπροσώπων Λύτης.

«' ΑπολόΥίQ.~

προς τους

να

napanoveefj

Άκρι6ως τ17

άλλα και την παρουσαν πληρε-.

συντάκτας

Kαl

προς την μερικως υΙοθετήσασαν

συγγραφείς

αύτης

κ υ

Ί. Κοινότητα.

τουτ' σμως ήνάγκασε το εν έκ των μελων της έmτροπfjς,

Διονυσιάτην,

λίαν φρονίμως

την έν συνεχείQ. έλευθέραν κυκλοφορίαν και διασπο

άνωτέρω γεγονος ήνάγκασε Kαl ήμας έν τη
άνώρεσιν,

ώδήγησαν

είς το συνοδευηκον Λύτης εγγραφον

ραν αύτης ύπο την σφραγίδα Kαl ύπογραφας των

Ρ ί ω ς,

i1Α

:j

·ΆI.~:"'·
.,

~

τοιαύτης.

στέραν

•

..~

τον μσναχον

θεόκλητον

έν τη «Άνοικτfj Έmστολf]» αύτου, γράφων: «Άπο την ση::.

γμην της έγκρίσεως της 'Εκθέσεως ή Έmτρσπη επαυσεν εύθυνσμένη. την θέσιν της κα
τέλα6εν ή Ί. Κοινότης, ηης τα έκεί γραφόμενα υΙοθέτησεν ώς ίδικόν της φρόνημα, ώς
ίδικήν της διδασκαλίαν, άναδεχθείσα δλην την εύθύνην της Έκθέσεως. Και εκτοτε ή
'EmtpoHή, καλυmσμένη ύπο της άνωτάτης Άρχης τουΊ. Τόπου, έξηφανίσθη; 'Ακρι6ως
δπως σύμ6αίνει με τα νομοθετήματα Έκκλησίας και Πολιτείας, δπου ΟΙ συντάκται των

άφανίζονται μετα την ψήφισίν των» (σελ.

1).

«'Ορθως άπεκρίθη» ό όσιολογιώτατος με τ/ν '6ασικQν

δ ι α φ ο ρ α ν

δη (α ανα

φερόμενα νομρθετήματα μετα. την ψήφισίν των δ ε ν φ έ ρ ο υ ν τας ύπογραφας
των συνταξάντων ταυτα, άλλα την έπίσημον σφραγίδα του Κράτους η της 'ΕΚι<λήσίας.

Συνεπως πόρρφ άπέχει το παράδειγμά του της άναγκώας ά ν α λ ο γ ί α ς. την δια
φοραν ταύτην και ήμείς συνιδόντες, δ ε ό ν τ ω ς συνεμορφώθημεν και έν τη παρελ
θoύσg καΙ έν τΩ παρούση άναιρέσει.

'~
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μένην και έρμηνεύουσαν το πνευμα του έmκρατoυνΤOς έν Άγίφ ~Oρει καθε
στωτος, έν τψ θέματι της θ. Εύχαριοτίας, άπεφασίσαμεν δπως πολυγραφηθΏ
και σταλΏ είς Ικανα άντίγραφα προς την Ίεραν Μονην, και δι' αύτης είς τας
(Ι ερας Σκήτας της δικαιοδοσίας της με την σύστασιν, δπως ουμμορφωθωσι

προς το περιεχόμενον αύτης. ϊνα άποκατασταθη ή διαταραΧθείσα, έκείσε· εί
ρήνη.

Παραλήλως δε άπεφασίσθη, δπως παρακληθfj ή ύμετέρα Πανοσιολογιό

.της

και καλέση τους καταγγελλομένους ύπ' αύτης έξαρτηματικους Μονα

χους και συστήσρ άπόλυτον συμμόρφωσιν προς την κρατουσαν τάξιν, βάσει
της έν λόγψ έκθέσεως, ίίλλως γνωρίση αύτοίς την έπικρεμαμένην άπειλην
άποπομπης των,έν άΡΧΏ έκ των καλυβων αύτων, δυνάμει του 1890υ ίίρθρου

του Καταστατίκου Χάρτου Άγίου ~Oρoυς, άργ6τερον δε ένδεχομένην χρησιν
του 1840υ ίίρθρου ύπο της Ίερας Κοινότητος, άρχης γενομένης έκ του πρω

ταιτίου 'της

έ τ ε Ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α ς

κω

π ρ ο σ η λ υ τ

1

σ μ ο υ

Ί ερομ. Μαξίμου.

Έπι τούτοις διατελουμεν μετα της έν XΡIσrψ φιλαδελφείας.

(, Απαντες

ΟΙ έν τΏ

KOIv:fi

Συνάξει 'AντmρόσωΠOI

εϊκοσιν 'Ιερων Μονων του Άγίου
Έπι του ώς ίίνω έγγράφου

καΙ Προϊστάμενοι

των

'Όρους ~Αθω.

~xoμεν να παρατηρησωμεν

τα έξης θλιβε

ρώτατα:
α ι. Ή (Ι ερα Κοινότης έν τfj άνωτέρφ φάσει της ύποθέσεως,

συμφώνως

τψ Καταστατικψ Χάρτει του ·Αγίου 'Όρους άλλα κα1 τψ Εύαγγελίφ, διεδρα
ιιάτιζεν τον ρόλον του «κρίνοντος τρίτου),
χου

Μονης.

ούτως:

Είς την εύαγγελικην

i)Tol

γλωσσαν

μεταξυ ήμων κω της κυριάρ

ή μεσολάβησις

«Έαν δε μη άκούση, παράλαβε μετα σου ~τι

ματος δύο μαρτύρων η τριων

OTae:fi

παν ρημα).

fva

(Ματθ.

αύτη

έκτίθεται

η δύο, ϊνα έπi στό
ΙΗ"

16).

Ένταυθα

ό εις η δύο έγένοντο εϊκοσι, δσα δηλονότι καΙ τα μέλη της ·Ιερας Κοινότητος.
Συνεπως

π Ρ ο ς

τ ί

να πολυγραφηθ:fi ή έγκριθείσα Ε.Ε. κω να διασπαρ:fi

ού μόνον είς τας Ί. Σκήτας της Μ. Λαύρας, άλλα κω είς όλ6κληρον τον
Ιερον "Αθωνα,

π Ρ ο τ ο υ

.Kav

ήμείς γνωρίσωμεν ταύτη ν ;

β', ΤΟ γραφόμενον. έπίσης έν τψ σχετικψ έγγράφφ,

i)Tol

δτι άποστέλ

λεται είς τας iερας Σκήτας «δπως συμμορφωθωσι προς το περιεχόμενον
της:!)

τ ί

σ η μ α ί ν ε ι;

Να συμμορφωθωσι ποίοι;

άσφαλως ήμεϊς, διότι

ΟΙ λοιποι των άδελφων μοναχων ήκολούθουν το ~θoς. Έφ' δσον, λΟ1Πόν,
ή συγγραφη της Έκθέσεως,

δ 1 α τ ί

ήμείς να μη την Ιδωμεν κίίν, άλλα να την προμηθευθωμεν έκ Κα

κυκλοφορίας

γΌ Και ή μεν

έκείνων

δ 1 α

·1.

π ά Ρ ο δ ο ν

ή μ α ς

δ l'

ή μ α ς

ρεωτικου τινος Κελλίου μετα

δ l'

αύ

ή διανομη αύτης,

ή μ ε Ρ ω ν

ά π ο

τ η ς

της;

Μονη λαβοϋσα ταύτη ν, διέσπειρεν άπανταχου, πλην

τ ο υ ς

ό π ο ί ο υ ς

κω έγρόφη,

δ l'

Ο υ ς

δπας

ό κόπος των συντακτων κω lδρώς 1 Δια την Μ. δμως Λαύραν, ή άνωτέρω
ύπέρβαοις .κω άταξία, ού μοναδΙΚΟΥ γεγονος δια την παρ ου σαν ύπόθεσιν' ή

.
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της άνωτέρω όμως Ί. Κοινότητος, παράλληλος της

Μονης, διαγωγή, πως θα

'1;

ήδύνατο να χαρακτηρισθη με τας ήmωτέρας των λέξεων; "Ας κρίνη και έκ
λέξη ό άναγνώστης και μόνον.

Kαi ταυτα μεν τα «εϋφημα ρήματό τε και ~ργα» της

'1.

Κοινότητος καΙ

ήμετέρας Μονης. Ήμεϊς δε τί; Άπλως άναγνώσαντες το κείμενον της Ε.Ε.
έφρικιόσαμενένώπιον των άναληθειων και παραποιήσεων, ού μην άλλα και

πλήρους καταστρατηγήσεως της Ιεροκανονικηςεύταξίας της Έκκλησίας. Έν
βραχεί διαστήματι συνεγρόψαμεν άνωρεnκην αύτης πραγματείαν, την όποίαν

ώc «Άπολογίαν» και «'A~αίρεσlν» άμα, άπεστείλαμεν είς τι')ν '1. Κοινότητα
και Μονήν, ύπο ήμερομηνίαν 30 Μαρτίου 1970.
.
τα άποτελέσματα έκ της κυκλοφορίας της ήμετέρας «'Απολογίας» ύπηρ
ξαν τα κότωθι:

αΌ Ή Ί. Μονη άπέστειλεν ήμiν το ύπ'άριθμ.
αύτης ( 55) δι' ου έκρινόμεθα

55.

«ά ν ε π

Ίερα Μονη Μεγ. Λαύρας

1θ

ύ μ η τ Ο

253) 3.5.70,

1»

εγγραφον

κω ~πρεπε ν' άπομα

Έν Μεγίστη ΛαύρQ. τΩ 3η Μαίου

1970.

του άγίου 'Αθανασίου

.,Αγιον
Άριθμ. Πρωτ.

'Όρος.

Ilρος

253.
τους

·Οσιωτάτους

Μοναχους

Ίερομονάχους

Κ αλλίνικον ,

Μάξιμον

θεοδώρητον,

καΙ

Βασίλειον,

Χρύσανθον

κω

Παντελεήμονα

και Άρτέμων και Άκάκιον ·Ιεροδιάκονον.
·Οσιώτατοι,

Είς άπάντησιν ύμετέρων έmστολων γνωρίζομεν Ύμίν δη:

Έπειδη παρ'

δλας τας

παραινέσεις, προτροπας καΙ συστάσεις της ·Ιερας ήμων Μονης, να παύσητε τον προσηλυ
ησμον καΙ την μετάδοσιν των ίδεολογιων Σας καΙ να συμμορφωθητε με τα ηθη καΙ feIμa
της ·Ιερας ήμων Μονης, των έξαρτημάτων αύτης κω έν γένει του

Άγίου

'Όρους, Kαi

·Υμείς ούδεμίαν μεταμέλειαν έδείξατε. Έπειδη έμμένετε πεlΟμόνως είς τα σαθρα ·Υμων
κηρύγματα, τον προσηλυησμον είς τας ίδεολογίας Σας κω είς τας δοξασίας του Μακράκη
κω της καταργήσεως της τριημέρου νηστείας προ της θείας Μεταλήψεως.

Έπειδη

δεν

σέβεσθε τας άποφάσεις της ·Ιερας Κοινότητος κω της ·Ιερας ήμων Μονης. Έπειδη αύ
τοεκηρύΧθητε άντάρται μη προσερχόμενοι είς την ·Ιεραν ήμων Μονήν, όσάκις καλείσθε,
δπως συνέβη κατα την 17ην Μαρτίόυ

1970,

κώτοι έκλήθητε δπαντες, προσηλθον μόνον

ό Γέρων Καλλίνικος καΙ δ Μοναχος Παντελεήμων, προφασιζόμενοι διαφόρους προφάσεις
έν άμαρτίαις, κώ τινες έξ ·Υμων έχρησιμοποίησαν κατα τας ύπογραφας αύτων, τα κοσμικα

έπίθετα, άντ! να χρησιμοποιήσουν τα άρμόζοντα έπίθετα, ώς λόγου χάριν άντ! ·Ιεροδ.
'Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης ύπέγραφε Μπαρόλας, έπομένως μόνος του· άπεκόπη της άδελ
φότητος της Σκήτης Καυσοκαλυβίων, το ίδιο fπραξε καΙ ή συνοδία αύτου Μοναχος 'Aρ~

τέμιος, κω έπειδη δια την πρόληψιν τfjς περαιτέρω έξαπλώQεως καΙ μεταδόσεως του μιά
σματος ·Υμων, ηΧθη ή καθ' ήμας ·Ιερα Σύναξις είς την ληψιν· άποφάσεως, έξαντληθείσης

πλέον κω της έλαχίστης έmεικείας αύτης, να δηλώdn ·ΥμίΥ κάτηγορηματικως δη: όφεί
λετε άνυπερθέτως να έΥκαταλείψητε την περιφέρειαν (τα δρια) της Ίερας ήμων Μονης,
ώς

ά ν ε π ι θ ύ μ η τ Ο ι,

κω fστω προς γνωσιν κω συμμόρφωσιν ·Υμων.

οι Έπίτροποι της .·Ιερας κω Σεβασμίας Μονης
Μεγίστης Λαύρας του ·Αγίου Άθανασίου.

Προηγούμενος Κωνσταντϊνος
Προηγούμενος Καλλίστρατος

Προηγούμενος Γαβριήλ.
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κρυνθωμεν των δρίων αύτης. ' Αποκαλούμεθα έν αύτψ φμιάσματος προπαγαν

δlΟταί» και <~αντόρται» διαΤΙ δεν ήδυνήθημεν να παρουωασθωμεν

-

λόγψ της

ίιπαρχούσης κακοκαιρίας

ένώΠlΟν της Γεροντίας αύτης κατα την δρισθεί

σαν ήμέραν

και ~νεKα της χρήσεως του κοσμικου έπιθέτου,

(Μαρτίου

17),

κατα ηΊν ύπογραφην δύο έκ των ήμετέρων κατηγορουμένων αδελφων!! !
β'. Ό μοναχος θεόκλητος Διονυσιότης, ό εΙς έκ της διμελους έπιτρο
πης,έκυκλοφόρησε πολυγραφημένη ν

έκ των κατηγορουμένων,

(έκ σελ.

«' Ανοικτην

11,

Έπιστολην»

προς τους ~ξ

ύπο ήμερο Δευτέρα του θωμα

1970),

δι' i'jς έπειρατο δι' ,απέλπιδων προσπαθειων, ν' αναιρέση τας ήμετέρας θέ
σεις (56).
ΑΙ μετα ταυτα έξελίξεις είχον ώς ακολούθως. Τινες των συγκαταδιωκο

μένων αδελφών «βαρυνθέντες τα σκάνδαλα» και τας συνεχείς των συνασκη
των των ακόρπους συζητήσεις,

ανεχώρησαν των «μετανοιων:. των μυρίοις

ύποβληθέντες κόποις και στενοχωρίαις, προκειμένου

να έπαναρχίσουν δη

μιουργουντες ηΙν μονασΌκήν των «καλιαν» εiς έτέραν περιοχην του Άγίου
'Όρους.

ΟΙ λοιποί, παραμείναντες εiς τας Μετανοίας αύτων (Μ), έδέχοντο με την
ανατολην του

1971

έκ της Μ. Λαύρας τα «απολυτήριό» των, προς

{3 ι α ί α ν

άπομάκρυνσιν έκ των Καλυβων των. Άρνηθέντες την παραλαβήν των, έθυ

ροκολλήθησαν

«πόσrι

νομοτύπψ

της Πολιτικης Διοικήσεως

( 58 ),

τόξει»

και εκτοτε τη προστασίQ.

και μόνψ

διέρχονται τας ήμέρας των, τψ θεψ, δση δύ

ναμις, λατρεύοντες και την Όρθόδοξον πίσπν διακονουντες,εύχόμενοι apQ.

«ύπερ των άγαπώντων και μισούντων αύτούς»

... ( 59) .

56. τα άνωτέρω κείμενα :ητοι ηΊν «Εισηγηηκην ''Εκθεσιν» κω την «ΆνοικτιΊν 'EΠl
στολήν», θα ι;δυνάμεθα εύκόλως να παραθέσωμεν αύτούσια t.v είδει «Παραρτήματος», t.v
τΏ

παρούση

προχειρότητος

έργασίζl.

Έπειδη

δμως

και ύποκειμενισμου,

γέμουσι

ταπεινοτάτων

και προς άποφυγην

προσωrnκων

καταβιβασμου

άντεγκλήσεων,

της

σοβαρότητος

του θέματος εις άπλουν «κουτσομπολιό», παραθέτομεν μετα πάσης rnστότητος μόνον τας
σοβαρωτέρας κω έξωτερικφ t.νδύμαη «κανονικότητος» κεκοσμημένας θέσεις των άνωτέρω,
κω τας όποίας θέσεις ό άναγνώστης του παρόντος θα παραKOλOυθήσn

Β' Μέρος του βιβλίου, ~νθα κα! άναιρουνται μία προς μίαν.

εις το έπόμενΟΥ

.

57. 'Ήτοι ή ~ρημoς του 'Αγίου Βασιλείου κα! ή Ί. Σκήτη της 'Αγίας ''Αννης.
58. Ένταυθα δέον να σημειωθΏ δη ώ προσπάθειαι της Ί. Μονης Μεγίστης Λαύρας
προς t.κτέλεσιν των καθ' ήμων άποφάσεών της, προσέκρουσαν t.ξ ύπαρχης είς την σώ
φρονα KΡIτικrιν της Πολιηκης Διοικήσεως, ητις ού μόνον ήρνήθη την t.κτέλεσιν τοιούτων
καθ' ήμων μέτρων, άλλ' έχαρακτήρισε ταυτα νομικης ύποστάσεως lίμoιρα, ώς ληφθέντα

lίνευ της νενομισμένης διαδικασίας, :ητOl κατα παράβασιν της ίσχυούσης καθεστηκυίας να
μοθεσίας.
Παρα ταυτα ή Μονη Μ. Λαύρας συνεχίζει την αύτην καθ' ήμων τακηκήν, έξακο
λουθουσα να παραθεωΡΏ την άνωτέρω ύγια στάσιν της πολιτικης άρχης του Τόπου, άδια
φορουσα τελείως δια τας γενομένας είς

59.

αύτην

έγγράφους συστάσεις.

Παράβαλε σχετικως Ιερου Νικοδήμου: «'Ομολογία πίστεως» σελ.

94.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Είς το δεύτερον μέρος της άνα χείρας συγγραφης περι

λαμβάνεται ή άναίρεσις των έπιχειρημότων της 'Ιεροκοινο
τικης Είσηγηπκης 'Εκθέσεως, ώς και των κυ ριωτέρων ση
μείων της μετ' αύτι)ν κυκλοφορησόσης άνοικτης έπιστολης
του ένος των μελων αύτης, Μοναχου θεοκλήτου ΔιονυOlό
του, άμφοτέρων ύπεραμυνομένων των τοπικων έθων και έθί
μων. Προσεπαθήσαμεν διατηρουντες το σαφες και σύντομον,

να μη καταπονήσωμεν τον άναγνώστην με έπουOlώδεις λε
πτομερείας, παρα το «άκανθωδες:!> ένίων έκ των άναιρου
μένων

θ έ σ ε ω ν.

Πιθανόν, ή πρώτη άνόγνωσις τούτου

να μη τον ικανοποιήση πλή ρως, η μδ.λλον να ~νΏ αύτψ
ξενική πως και γριφώδης. Μετα την δευτέραν έπανόληψιν
του κειμένου,

εύελπιοτουμεν ση θ' -άρχίση

να δημlΟυργηται

ικανη οίκειότης προς αύτό, ή δε κτηθείσα πεΙρα θα τον όδη
γήση εύκόλως είς την πλήρη }\:ατανόηOlν του έπιδιωκομένου
σκοπου του παρόντος, ητοι την έπιθυμίαν έπικρατήσεως ύπερ
πάντα τα τυπικό, εθιμα και άνθρωπίνους συνηθείας και προ
λήψεις, των 'Ιερων της 'Εκκλησίας Κανόνων, των όποίων,
ώς προσφυέστατα έχαρακτήρισεν ης, έκάστη κεραία «εΙναι

ένδεδυμένη

την

καταπόρφυρον

άλουργίδα

της

Όρθοδο

ξίας:ι>.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΟΤΟΝ

ΆφορίΖ:ει ή 'Εκκλησία τούς όντας έν τη Θείςι Λειτοuργίςι
καί μή μεταλαμ6άνοντας

;

!

Ι

ι

Ι
Ι
β1

β1

.J .. ..

θΕΣΙΣ Α. ΕΙΣΗΓΗ:ΤΙΚΗΣ

ΕΚθΕΣΕΩΣ·

«Ώς προς την σημασίαν των Ί. Κανόνων Η', θ' Άπoσroλ κάι Β' Άν
τιοχείας, των σχετικων προς το ήμέτερονθέμα, παραπέμπομεν είς την έρ
μηνείαν του Βαλσαμωνος. (Σύνταγμα των θείων και Ί. Κανόνων Ράλλη και
Ποτλη, Τόμ. Β' σελ.

12

και

14,

ώς και Γ' Τόμ. σελ.

127 - 8.):.

Ε.Ε. σ.

6".

ΑΠΑΝΤΗΣϊΣ
Παραθέτομεν

έν πρώτοις τασχετικα κείμενα τωνH~

και θ'. Ά.:ιτ οστο 

λικων κανόνων προς δυνατότητα ΠάραKoλoυ~ήσεως, ύπο του άyαγνώσroυ, της
έρμηνευnκης

11 μη δεινότητος του σχολιαστου Βαλσαμωνος.
«Εϊ ης έπίσκοπος 11 πρεσβύτερος .11 διάκονός, .11 έκ του καταλόγοιι του

Ιεραηκου, προσφορας γενομένης, μη μεταλάβοι, την αiτίαν είπάτω' και. έαν

η εύλογος, συγγνώμης τυγχςινέτω, εί δε μη' λ~γOI, άφοριζέ.σθω, ώς α.ϊηος
βλάβης γενόμενος τψ λαψ, κα.ι ύπόΥοιαν έμΠΟulσας κατα του·προσ?νέγκαν
τος, ώς μη ύγιως ,άνενέγκαντος».
Ι
«Π αντας

"
τους

"
εlOlOντας

(Η' Άπ. Κανών

"
πιστους,

r

).:.

- "

και -των
.~.ραφων ακουρντας,

,

μη

παρα-:

μένοντας.δε τη προσευχΏ και τΏ άγίςι ΜεταλήψεΙ"ώς ζιταξίαν έμrι:φoυντας τη
Έκκλησίςι, άφορίζεσθαι χρή». (θ' Άπ. Κανών).

-"

,

'Ε'
<
ΠΙ των ανωτερω κανονων, ο

έξέλεξε

π Ρ ο Τ 1 μ ή σ α σ α

- 
Β α λ σαμων,τον
'
, OΠOIoν~
• , .η
σημ~ι..ωτεoν

ΕΕ

..

έκ πάντων των lom~y έρμηνευτων, σημειοϊ,:·

«τα περι του Η' και θ' κανόνος αλλοι μεν <ifλως ήρμήνευσαν,. ήμεϊς

δε αλλως' δθεν και συνάπτοντες τα περι τούτων λέγομεν, δη, οΙ μεν συναρι-:
θμούμενοι τψ Ιεραηκψ καταλόγψ και ύπου.ργουντες είς τα των άγιασμάτων
μυσrή ρια, μη μεταλαμβάνοντες προσφορας γενομένης, άφορίζονται, εί μη ~ϋ:
λογον ε1πωσιν αίτίαν' οΙ δε μη χειριζόμενοι τα. αγια έν τψ θυωασrηρίψ Ιερω
μένοι, και πάντες οΙ λαϊκοι πloτοι μη περιμένοντες, ητοι .μηπροσκαρτερουν
τες μέχρι τέλους, και εστ' αν ή άγία γένηται μετ~ηΨIς παρα των άξίων, ώ~

ατακτοι -άφορίζονται' το γαρ λέγειν ήμας όφείλειν πάντας ·τους ΠIσroyς ·λαϊ
κούς, και τους μη χειριζομένους τα αγια Ιερωμένους KαθεKάσr·ην μεταλαμ
βάνειν των άγιασμάτων, εί δε μή, άφορίζεσθαι, ούτε τψ κανόνι δοκεϊ, οϋτε

δυνατόν έση γενέσθαι' δια του το γαρ και ό θ' κανων εΙπ? τους. μη παραμέ

νοντας πlOτους κολάζεσθαι, και ού προσέθετο τo~ς μημετ().λαμβCινoντα~. Οϋτως
έρμήνευσον τους κανόνας κατα τον Β ':καΥόνα της έν 'ΑνnοχεΙφ. συνόδου».
(Έρμ. Η' Άπoσr.).
..

'Εκ της -άνωτέρω έρ-μηνείας έξάγονταιτα ·έξης συμπεράσμ~η'α :
α Ά. <ο έρμηνευτης διακρίνει σαφως#ν τψ έκκληοιάσμαη, άξιους και
CΙ ν α ξ ί ο υ ς

προς θείαν Μετάληψιν..,

'.

β'. θcωρεϊάξίους άφΟΡlOμου τους κληΡIΚOυς και λαϊκρυςοϊηνες δεν
παραμένουν μέχρι τέλους ,έν τη θ. Λεnουργί\1, ~ως δτου να μεταλάβουν οΙ
"τ:"

αι~IOI.

.

__

γ'. τους παραμένοντας μέχρι τέλους και μη. μεταλαμβάνοντας, τους θεω
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ρεί άνευθύνους, διότι ώς γράφει, δεν εΙναι δυνατον να μεταλαμβάνουν·πάν
τες οί πιστοι «KαθεKάστην~.

δΌ Προς έπίρρωOlν της άνωτέρω θέσεώς του έπικαλείται τον θ' Άπο
στολικον κανόνα, ό όποίος κατ' αύτόν, «εΙπε τους μη παραμένοντας πιστους
κολάζεσθαι, και ού προσέθετο τους μη μεταλαμβάνοντας».

'/

"Ας Ιδωμεν νυν, την όρθότητα η μη των άνωτέρω.

Κατ'. άρχήν, ό θ' Άπ. κανων άναφέρει τα

ά κ Ρ ι β ω ς

έ ν α ν τ ί α,

των λεγομένων ύπο του Βαλσαμωνος έν τη άνωτέρφ δ' θέσει. Και τουτο,
διότι δεν όμιλεί μόνον περι μη παραμενόντων, άλλα και
β α ν ό ν τ ω ν:

μ η

μ ε τ α λ α μ

τουτο άσφαλως διεπίστωσε και ό ιδΙ0ς κατα ηΊν έρμηνείαν

του, διο και παρατηρεί :

«Ό του παρόντος κανόνος διορισμος δριμύτατός έσην'
γαρ τους έκκλησιάζοντας και μη παραμένοντας μέχρι τέλους,
λ α μ β ά ν ο ν τ α ς.

ά φ ο Ρ ί ζ ε ι
μ η δ ε

μ ε τ α

Και αλλοι δε κανόνες παρομοίως διορίζονται, πάντας

ετοίμου ς εΙναι και άξίους της μεταλήψεως, και τους έπι τρισι Κυριακαίς μη
μεταλαμβάνοντας, άφOρίζOυσI:ιi. (Ρ.Π., Β',

13 - 4).

'Ήτοι έχομεν ένταυθα καταφανη έρμηνευτικην άντίθεσιν, άναγνωριζο
μένην και ύπσ του ίδίού του άτυχους έριμηνευτου. Ό ίερος Νικόδημος, έρμη

νεύων τον αύτον θ' 'Αποστ.' κανόνα, γράφει :
«Συνέχειαν της θείας Μεταλήψεως διδάσκει ό παρων κακών. Εί δε και
ό Βαλσαμών, είς τον Η' Άποοτολικον λέγει ση, είναι άδύνατον να μεταλαμ
βάνουν οί Χρισηανοι καθ' έκάστην, ίδου όπου

'έ π ι σ τ ο μ ί ζ ε τ α 1

άπο

τον παρόντα Κανόνα, και ακων όμολογεί πως εΙναι δριμύτατος, διόη άφορίζει
τους φεύγοντας και μη μεταλαμβάνοντας. πως γαρ οί θείοι 'Απόστολοι ηθε

λαν να νομοθετήσουν πραγμα άδύνατον; έπειτα ό κανων δεν λέγει καθ' εκά
στην, άλλα τους μη παραμένοντας τη άγίςι Μεταλήψει, σταν δηλαδη τελη

ται ή θεία Λειτουργία. τους δε παρεξηγουντας τον κανόνα, και λέγοντας ση
άφορίζει τους μη καρτερουντας είς την λειτουργίαν, εως ου να μεταλάβω

t. π

σιν οί αξιοι,

KF.'

λέγων:

ισ τ ο μ ί ζ ε ι

Ματθαίος ό Βλάσταρις, σΤΟ1χείφ Κ', κεφαλ

«Έγω νομίζω, δη οί παλαιοι Χρισηανοί,

καθως έσπούδαζον

να

πιστεύωσιν όρθά, παρομοίως έσπούδαζον και να πολιτεύωνται όρθά. Δια τουτο

και πολλα καλα έθιμα δπου άναφέρουσιν οί θείοι κανόνες; συνηθιζόμενα είς
τους τότε καιρούς, αύτα τώρα είς τους ,έδικούς μας είναι άλλοιόηκα και δια

φορεηκά. Τόσον μας έκατέστησεν ή διεστραμμένη
ζ{ίφεν, ωστε ούδε να mστεύωμεν

είς τόσην άρετήν,
όπου έγίνετο»

και άμεληρένη

ζωη σπου

αν καμμίαν φοραν οί Χρισηανοι έφθασαν

δπου να μεταλαμβάνουν

συνεχως

είς κάθε λειτουργίαν

(60).

Συνεπως ή γ' και δ' θέOlς του Βαλσαμωνος, κατόπιν των άνωτέρω, κρί
νονται- ώς

ά ν α λ η θ ε ί ς.

Δεδομένου δε δη διακρίνει άξίους και άνα

ξίους έν τφ έκκληOlάσμαη, οί δεύτεροι, ητοl οί άνάξιοl, κατα την γ' θέOlν

του Βαλσαμωνος, τυγχάνουν άνεύθυνοl έφ' δσον λαμβάνουν άντίδωρον. Τί

60.

Σημείωσις έν τψ θ' Άποστ. Κανόνι του

'1.

Πηδαλίου.
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σμώς' τους καθιστζί .αναξίους δεν μας διασαφεί· άπλως λέγει δη εΙναι άδύνα·
τον να μεταλαμβ6νουν ολοι «καθεκ6στην». 'Απορριφθείσης όμως της έρμψ-:

νείας του «καθεκ6στην» ώς ,έσφαλμένης, άπομένει να ίδα/1lεν ποία αίτία Ωη.
μιουργεί, κατόmν τούτου, το.· άδύνατον της προσελεύσεως. Ό αύτος Βαλσα
μα/ν διασαφεί έαυτον πληρέστερον περι του προκειμένου, έν τΏ· lζ' άποκρίσει
αύτου προς τον Πατρι6ρχην 'Αλεξανδρείας Μαρκον, έρωτήσαντα τα κατω
τέρω:

α'. «Ή των θείων άγιασμάτων μετόληψις αύθαίρετ6ς έοη παοι τοίς μη'
κεκωλυμένοις μοναχοίς κληρικοίς τε και λαϊκοίς, ωστε δύνασθαl τούτους καθ'

έκ6στην σχεδον δι' αύτης άγl6ζεσθαι, η ώς ύπο στ6θμης ζυγοστατείταl το δώ
ρημα;

β'.

:.
«'Αλλα

και τοίς έκκλησιάζουσιν αναγκαστική έσπ του άγαθου ή μετά

ληψις η προαιρετέα και αύτοκέλευστος;»

Ή άπάντηOlς του Βαλσαμωνος; δια

μεν το πρωτον σκέλος της έρωτήσεως εΙναl:

«Ώς νενόμlσtαI δίδοσθαl τοίς

άξίOlς τα άξιώματα, οϋτω και τοίς άγίOlς τα αγια. 'Όσοι γουν δια καθαρότητα
βίου της θείας μεταλήψεως την όδον έαυτοϊς έξωμάλισαν,
δ ί σ τ ω ς

δ ε χ θ ή σ ο ν τ α ι».

τους έκκλησιαζομένους

γενικως,

ά π α Ρ ε μ π ο;,

Δια δε το β' σκέλος, το εχον σχέσιν προς

(<<τοίς έκκλησιάζουσιν:.),

γράφει

:

«Έκκλησιάζειν μεν γαρ τους πιστους μέχρι τέλους 'της θείας ίεροτελε
στίας, και της τελευταίας του ίερουργουντος εύχης, και του άντιδώρου της
μεταλήψεως, ψηφιζόμεθα' και τοίς οϋτω μη ποιουσιν την έκ του κανόνος έπl

σείομεν άγανάκτησιν' μεταλαμβάνειν δε αύτους ούκ .αναγκάζομεν, δια ηΊν
της συνειδήσεως βάσανον» (Ρ .Π., Δ', σελ.

461).

'Ήτοι άπαλλάσσονται του .αφορισμου «της του κανόνος άγανακτήσεως»
πάντες οί εχοντες κώλυμ6 τι προσωπικόν, ύποκειμενικόν, και συνεπως άνή
κοντες δια τουτο είς την κατηγορίαν των <<μη δυναμένων μετασχείν», παρα

π)ν διαφοράν των προς τους άπέχοντας όμοίως των άγιασμάτων «δι' ευλόγους"
αίτίας», συμφώνως τψ Η'

,Αποστολlκψ

κανόνι ( 61 ) •

τουτο διασαφεϊ ό ϊδΙDς πληρέστερον είς την έρμηνείαν του Β ' 'Α ντιο

χείας, άναφερόμενος είς το αντίδωρον, και γράφων:

«Δια την άπειλήν, ώς

εOlκε, τοϊ3 Η' κανόνος και θ' των άγίων 'Αποστόλων, άλλα μην και του πα
ρόντος, έπενοήθη ή τουάντιδώρου δι6δοσις· ωστε πασαν άνόγκην εχειν και

αύτούς, τους

61.

μ η

δ υ ν α μ έ ν ο υ ς

μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ν

των άγίων

'Εκ των μέχρι τουδε λεχθέντων; δυνάμεθα να σημειώσωμεν τας έξης τέσσαρας

καταστάσεις moτwv, αϊτινες και δημωυργουν αίτίαν άποχης των θ, άγιασμάΤων.

α'. Δι'

t

ε

λ ο γ ο ν

α ί τ Ι α ν»,

όλίγον προ της θ. Κοινωνίας κλπ. Ό Η'

ητοι σταν φάγη η πίη τις έξ άπροσεξιας τι
άποστολ. κανων δια τον μη μεταλαμβάνοντα

ενεκα τοιαύτης η παρομοίων αίτιων, σημειοϊ χαρακτηριστικως:
και ό Νεόφυτος:

«συγγνώμης τυγχανέτω»,

«Ή μεν γαρ εύλογος αίτία, όποία ποτε αν η, άνεmτίμητος έση παρα

τφ κανόνι ... »

β'. Δια

«β ά σ α ν ο ν

σ

u

ν ε ι δ ή σ ε ω ς».

Αϋτη σuνιστξί την Παύλειον κω

Πατερικην αμα δοκιμασίαν (<<δοκιμαζέτω ανθρωπος έαυτόν ... »), είς την όποιαν κω όπο

βάλλει έαυτον πας mστος προ της θ. Μεταλήψεως. θετικη άπάντησις αύτης σημώνει
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καΙ ζωοποιων μυστηρίων, προσκαρτερείν μέχρι τέλους της θείας ίεροτελε
στίας~ (Ρ

- Π.,

Γ', σελ.

128) (82).

'Ήτοι κατα τον Βαλσαμωνα, πάντες οί μετέχοντες του άνηδώρου καΙ

ούχΙ του

Δ ώ ρ ο υ

(ητοι των θείων άγιασμάτων), άνήκουν είς τους μη

«δυναμένους μεταλαβείν~ δια τουτο καΙ άπαλλάσσονται της του «κανόνος άγα

συμμετοχΙι εΙς το Μυστήριον, ένΙΡ το έναντίον δηλοί Τι άρνητικη τοιαύτη. την δευτέραν
έξέφρασε και ό Βαλσαμών, δικαιολογήσας τους μη δυναμένους προσελθείν
στήριον.

Άρνητικη

ΙΊτοι

άπάντησις

του

πνευματικου

ύΠάρξιν έφαμάρτου ψυχικης καταστάσεως, μη

τούτου

εΙς το Μυ

δικαστηρίου,

φανεροί

την

εΙσέτι έξαγορευθείσης, μακραν σμως των

μυστηρίων δυναμένης να διακρατήση τον mστόν, λόγφ άκριβως της ύπάρξεως διαφόρων
αμαρτημάτων (μέθης, κλοπης, πορνείας κλπ.), ατινα και άποτελουν «κανονικα κωλύματα»
έμπσδίζοντα την προσέλευσιν.

γΙ. Δι'

rι.έ π ι τ ί μ ι ο ν»

ΙΊτοι λόγφ της ύπο του πνευματικου πατρος έπιβληθεί

σης άποχης έκ του μυστηρίου έπί τι χρονικον διάστημα δι' έξαγορευθείσαν αμαρτίαν. Οί
κοθεν νοείται δη μετα την ληψιν του έπιημίου πρέπει να διακόmεται και Τι «βάσανος
της συνειδήσεως», αλλως
δΙ.

Δ ι α

περιδεα η παθoλoγικ:Qν κατάστασιν.

fxoJlev

δ η θ ε ν

ε ύ λ ά β ε ι α ν,

είδομεν, άπεκάλεσαν. <Όρα κω σημ.,

64.

~ν οΙ θείοι πατέρες «άποστροφήν», ώς

Έκ πάντων των άνωτέρω μόνον ή πρώτη Jtεpί

πτωσις τυγχάνει άνεmτίμητος, χωρις τουτο να σημαίνη ση ό πιοτος θα πρέπη ν' άποβάλλη

ποτε την συναίσθησιν της

π α ν τ ο τ ε ι ν η ς

ά ν α ξ ι ό τ η τ ό ς

της μεγαλειώδους δωρεας του προσφερομένου εΙς το πλάσμα του θεου

62.

του ένώπιον

!

Ένταυθα πρέπει να σημειωθΏ δη άρχικως δεν ύφίστατο ή σήμερον τελουμένη

διανομη του

ά ν τ ι δ ώ ρ ο

u,

άλλ' οΙ μη δυνάμενοι μεταλαμβάνειν λόγφ

tmnwou,

έξήρχοντο εΙς τον Νάρθηκα μετα των κατηχουμένων, άφ' ης στιγμης ΙΊρχιζον αί εύxαi

των πιστων. 'Ο ίερος Χρυσόστομος εΙς τους μη έκ των έmημουμένων ύπακούοντας, l;λε
γεν: «<Όσοι μη μετέχουσι έν μετανοίι;ι εΙσίν. ΕΙ των έν μετανοίι;ι εΙ, μετασχείν ούκ όφεί

λεις'

ό

γ α ρ

μ η

μ ε τ έ χ ω νι

τ ω ν

έ ν

μ ε τ α ν ο ί ι;ι

έ σ τ

1.

Τίνος ουν

fveKev λέγει (ό διάκονος), άπέλθετε οΙ μη δυνάμενοι δεηθηναι, συ δε εστηκας Ιταμως;
Ά λ λ'
και

ο ύ κ

ούδεν

ε Ι

τ ο ύ τ ω νι

ά λ λ α

τ ω ν

φροντίζεις, ούδεν

δ υ ν α ]Ι έ ν ω ν

ΤιγΏ

το

μ ε τ έ χ ε ι ν,

πραγμα;»

('ΟμιλΓ'

προς Έφεσ).

Έπi των άνωτέρω άναφερόμενος ό άείμνηστος Νικηφόρος Καλογερας, πρώην άρχιε
τάσκοπος Πατρων, άδελφος της έν Άγίφ 'Όρει Μονης του Ξενοφωντος και καθηγητης του
Πανεmστημίου ' Αθηνων, γράφει τα κάτωθι:
«Μετα το τέλος της των κατηχουμένων λειτουργίας,
κατηχουμένους και τους ύπο

ό διάκονος πάντας μεν

έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν

π ο ι ν η ν

τους

διατελουντας

έκέλευεν, Υνα έξέλθωσι του Ιερου ναου, πάντας δε τους mστους προύκ6λει εΙς το παρα

μένειν έν τη ΙΊδη άρχομένη λειτουργίι;ι των mmwv και μεταλαμ6άνειν των άχράντων μυ

στηρίων. .. Έκοινώνουν, λοιπόν, πάντες άνεξαιρέτως ώς και τα παιδία αύτα» (σ~λ
της «Χριστιανικης Άρχαιολογίας», εκδ. Άθηνων
ημένος θησαυρος» σελ

, Αργότερον

1901.

431

περα θεοδοσίφ Μοναχψ: «'Ο άγνο

210).

δέ, έπειδή τινες έκ των πιστων, οντες μετα των κατηχουμένων έν τψ

νάρθηκι, ώς μη μεταλαμ6άνοντες, έξήρχοντο προ της λήξεως της θ. Λειτουργίας άταξίαν
ούτω έμποιουντες, δια τουτο, ώς και ό Βαλσαμων σημειοί «έπενοήθη ή του άντιδώρου
διάδοσις». Ούτω και οΙ μη δυνάμενοι μεταλαβείν, ύπεχρεουντο να παραμένουν αχρι πέ ..

ρατος της ίεροτελεστίας προς ληΨιν του άντιδώρου, ϊνα «έκ χειρος Ιερατικης λαμβάνειν
αύτο εΙς αγιασμον»

(Ρ-Π.

ΓΙ ι

128).

"Ορα σχεηκως και λέξιν άντfδωρον εΙς Η.θ.Ε.

iίρθρoν του καθηγητου της Λειτουργικης Δ. Μωραίτου, τόμο Ζ' ι στηλ

863 - 4.
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νακτήσεως». ΟΙ αλλοι; ΟΙ αλλοι, ώς άνήκοντες είς τους άξίουςΦάπαρεμπο
δίστως δεΧθήσονταl''> κατα τους ίδίου αύτου λόγους.
Και γεννa.ται νυν, το έξης έρώτημα: είς περίπτωσιν άρνήσεως των «άξι
ων» Όπως μεθέξουν του Ποτηρίου, καίτοι άνήκουν, ώς ειπομεν είς τους ανευ
έπιτψίου οντας, τί θα συμβΏ; Τότε «έπισείεται ή του κανόνος άγανάκτηmς»

κατ' αύτων, συμφώνως τΏ προαναφερθείση

tPPllvelQ.

του θ'

κανόνος και τΏ ιζ' άποκρίσει του ίδίου Βαλσαμωνος προς τον
Μαρκον

:

Άποστολικου

•Αλεξανδρείας

«'Εν τη άνωτέρψ άποκρίσει καταλήγων σημειοί: «Εί μεν ΟΙ έκκλη

σιάζοντες εύθυς μετα τα αγια Εύαγγέλια αύθαιρέτως ύποχωρήσουσιν ούκ
αίηαθήσονΤQ1' εΙ δε μετα τι)ν καταρχην της άναιμάκτου θυσίας και μυσnκης,

ώς ατακτοι και σκανδαλισταί, δικαίως
Δ', σελ

ά φ ο Ρ

1σ

θ ή σ ο ν τ α

1».

(Ρ

- Π.,

461).

Αύτη τυγχάνει ή έπι του προκειμένου έρμηνευηκη τοποθέτησις του Βαλ
σαμωνος, ηης πιθανον δια τους άπλουστέρους να διατηρΏ το πολύστροφον
και δυσδιάκριτον' έν τΏ έρμηνείQ. ομως του 660υ κανόνος της 6ης Οίκουμε
νικης, τον όποίον και θα έξετάσωμεν μετ' όλίγον, ό έρμηνευτης γίνεται σαφέ

.στερος συμφωνων ·μετα των

lomwv

έπισήμων έρμηνευτων.

"Ας ϊδωμεν δμως,έν συνεχείQ., τον αύτον Βαλσαμωνα, κατα πόσον έπι
τυχως η .μή, έρμηνεύει και τον Β' κανόνα της έν •ΑνηοχείQ. Συνόδου, και του

όποίου την έρμηνείαν άποδέχεται όλοκληρωηκως ή Ε.Ε. Παραθέτομεν κατω-
τέρω το πρωτον αύτου μέρος το όποίον και μόνον εχει σχέσιν προς το ήμέ
τερον θέμα.

«Πάντας τους είσιόντας είς την 'Εκκλησίαν και των Ιερων Γραφων άκού

οντας,μη κοινωνουντας δε εύχης αμα τφ λαφ, η άποστρεφομένους την άγιαν
μετάληψιν της εύχαριστιας κατά Τ1να άταξίαν, τούτους άποβλήτους γίνεσθαι

της 'Εκκλησίας, έως αν έξομολογησάμενOl και δείξαντες καρπους μετανοίας,
και παρακαλέσαντες, τυχείν δυνηθωσι συγγνώμης ... ». Έρμηνεύων

τα άνωτέ

ρω ό Βαλσαμών, σημεlOί:

«Έν τφ Η' και θ' άποστολικφ κανόνι ήρμηνεύθη, τίνες είσi ΟΙ μη παρα
μένοντες τΏ προσευχΏ και τΏ άγίQ. μεταλήψει, και πως κολάζονται...

Συ δε

άνάγνωθι τα έν τοίς ρηθείmν άποστολικοίς κανόσι γραφέντα, κω κατ' έκείνα
νόει και τον παρόντα κανόνα' και είπέ' ση ού λογισθήσονται άποστρεφόμενοι

την άγίαν μετάληψιν ΟΙ μυσα~όμενoι αύτην η ως ηνες εΙπον, ΟΙ δι' εύλά6ειαν
Kαl ταπεινοφροσύνην άποφεύγοντες ταύτην' (01 ρεν γάρ, ού μόνον άφορι
'
, λλ α' και" αποκηρυχ θ ησονται
'
<αιρεηκοι'
.
,
"
σ θ ησονται,
α
ως
οι< δέ ,συγγνωμης
α ξ ιω
θήσονται δια τιΙν εύλάβειαν και την είς τα αγια άξίαν φειδώ), άλλ' έκείνοι,
οίηνες άπο καταφρονήσεως και ιάλαζονείας άπο της 'Εκκλησίας έξέρχονται,
προ της άγίας μεταλήψεωςάσυντάκτως, και ού καρτερουσιν ίδείν την των
άγιων μυστηρίων θείαν μετάληψιν». Οϋτως κατα τονάνωτέρω έρμηνευτήν
α'. "Αξιοι ποινης

63.

άφορι:ομου

(63)

«Σημείωσαι δέ ι δη τρία εϊδη εΙναι

τυγχάνουν

ΟΙ

ά φ ο Ρ 1 σ μ ο

περ! ου εϊρηται δια τον Παυλον ι δη ητο άφωρισμένος

«έξερχόμενοι

U'>.

:

άσυντά~

Ό μεν γαρ θεiός έσn ι

έκ κοιλίας μητρός του παρα Θεοίί
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κτως» πριν η γίνη ή θεία μετάληψις ύπο των άξίων.

β'. Οί μυσαττόμενοι τJlν θείαν Κοινωνίαν πρέπει να θεωρηθουν ώς αίρε
τικοΙ

γ'. Οί παραμένοντες και παρακολουθουντες την ύπο των άξίων λαμβα
νομένην θείαν Κοινωνίαν, μη δμως μεταλαμβάνοντες, πρέπει να τύχουν συγ

γνώμης, έφ' ΟΟον πράπουν τουτο, έξ εύλαβείας και ταπεινοφροσύνης προς
τα αγια Μυστήρια. Σχολιάζοντες τας άνωτέρω -άπόψεις του άνδρός, παρατη

ρουμεν δη: Ή τρίτη θέσις αύτου τυγχάνει

-ά π ό β λ η τ ο ς,

καίτοι έμμέ

σως καταλογίζει εύθύνην
εις τους έξ εύλαβείας μη μεταλαμβάνοντας δια των
,

λέξεων «συγγνώμης άξιωθήσονται). Και του το, διόη πολλοι των πιστων θα
έπλανωντο προφάσει «εύλαβείας) και «ταπεινοφροσύνης» άπέχοντες του θείου
Ποτηρίου, ένψ τη ούσίςι θα διετέλουν θύματα του Πονηρου δσης άείποτε εις
τοιαύτας σηγμάς, θα τους έδίδασκε το μεγαλειώδες και φρικτον της θείας
Κοινωνίας, ώς έπίσης την lάρετην της ταπεινοφροσύνης και εύλαβείας έκδη

λουμtνης έμπράκτως δια της ... άποχης
νείςι τουάνωτέρω

κανόνος

«Συμφώνως με τον θ'

!...

Ό αγιος Νικόδημος

εΙναι λίαν σαφής

έν τη έρμη

:

,Αποστολικον κανόνα και ό παρων κανων διορί

ζεται. Λέγει γαρ δη πρέπει να άφορίζωνται άπο την 'Εκκλησίαν οί χρισηα

νοι έκεϊνοι, δπου πηγαίνουν μεν εις την 'Εκκλησίαν έν τη θείςι Λειτουργίςι,
και άκούουσι τας Γραφάς, δεν συμπροσεύχονται(64)

δε με τους πιστούς, η

είς το Εύαγγέλιον (Ρωμ. ια') ό δέ, εϋλογος και κανονικός, ό κατα Κανόνας γενόμενος
και τρίτος ό αλογος, ό παρα Κανόνας γενόμενος. Ό μεν ουν άφορισμος ό παρα των πάλαι
γενόμενος, περιέχει χωρισμον

μετα των moτwv,

11

11

των

της συναναστροφης

Μυστηρίων,

11

της

των κληρικων,

'Εκκλησίας

και προσευχης

άπο τους όμοταγείς

των, ώς είπομεν έν τΏ έρμηνείQ. του lΟου Άποστολικου.

της

συγκληρικούς

Ό δε νυν γενόμενος άφορισμος

(ητοι του ΛΒ' Άποστ. κανόνος), περιέχων χωρισμον άπο της άγίας και όμοουσίου

Τριά

δος ... δεν εχει όμοιότητα με τον άφορισμον των παλαιων, άλλ' ερχεται να ηναι δμοιος με
το άνάθεμα» (Σημ. 2α έν τφ ΛΒ' Άποστ. Κανόνι).

Δέον να σημειωθΏ δη το άνωτέρω άνάθεμα ό μεν θεΧος Παυλος τετράκις έν ταίς
έmστολαίς του φέρεται χρησιμοποιήσας, οί δε ίεροι κανόνες ένδεκάκις.

('Όρα Προλε

γόμενα της έν ΓάγγΡQ.Συνόδου, σημ. 4η).

'Όπου έφεξης άπανταται Τι λέξις άφορισμός, άφορίζεσθαι, θα σημαίνη το έπιτίμιον
της μη συμμετοχης είς την θείαν Κοινωνίαν. Προσθετέον οη ό άφορισμος ούδόλως συνιστξί

εκφρασιν μίσους της 'Εκκλησίας προς τα τέκνα Της, άλλ' έξ άντιθέτου γνησίας άγάπης
Ι1τις όδηγεί είς σωτηρίαν' μόνον οί άμελείς

11

νόθοι γονείς δεν παιδεύουν

τα τέκνα των,

«έν Κυρίψ».

64.

ΤΟ «δεν συμπροσεύχονται» ένταυθα εχει την εννοιαν του «δεν παραμένουν είς

τας. εύχας των πιστων αί όποίαι άκολουθουν μετα τα άγιογραφικα άναγνώσματα» Ό παρα
μείνας είς την λειτουργίαν των πιστων επρεπε και να μεταλάβΏ. Είς τουτο άκριβώς εγκει
ται το μέγα σφάλμα του Βαλσαμωνος, το τοσαύτην είς τους μεταγενεστέρους δημlOυργη

σαν σύγχυσιν, είς το δη ύπέλαβεν ση ό κανων δεν άφορίζει τους παραμένοντας παθητι

κως έν τΏ θ. λειτουργίQ. και μη μεταλαμβάνοντας (έρμ. θ'
και μη

μεταλαμβάνοντας

μ ό ν ο ν

λόγφ

τους άπερχομένους

«εύλαβείας

11

τελείως έκ του Ναου».

άνωτέρω άπόψεις του Βαλσαμωνος,

γράφει:

'Απ.)

ταπεινοφροσύνης

11

πάλιν παραμένοντας

(έρμ.

Β'

Ό Κ. Καλλίνικος

Άντ.),

άλλα

έλέΥχων

τας

-91
άποστρέφονται τιΙν θείαν Μετάληψιν, ητοι δεν μεταλαμβάνουν, ΟΧΙ δια καμ
ρίαν εϋλογον αιτίαν, άλλα δια άταξίαν τινά. 'Όχι ώς μισοϋντες και συγχαι

,

'θ'
νομενοι την
ειαν

Κ οινωνιαν,
'

"

1

απαγε.

(δ'
~.,
lΟτι uv
ουτως

'"

αυτην

αποστρ έ φοντο,

ΟΧΙ μόνον εις άφΟΡlOμόν, άλλα και ειςάνάθεμα τέλειον οί τοιοϋτοι ηθελον
καταδικασθουν) ,
τ ά χ α,

ά λ λ α

δ ι α

τ α π ε ί ν ω σ ι ν

άποφεύγοντες αύτήν. Τοϋτο γαρ

κ α

ε ύ λ ά β ε ι α ν

1

ό π ο σ τ Ρ ο φ η ν

οί Πατέ

ρες ώνόμασαν, κατα ταν ύπερφυη Ζωναραν». 'Ήτοι οί λόγοι ταπεινοφροσύνης
και εύλc:ιβείας κρίνονται τελείωςάπαράδεκτοι και έκφρασπκοι ούχι εύσεβοϋς
διαθέσεως του πιστου,άλλ'άπότοκα της ποικίλης άγνοίας, ραθυμίας (65) και

της του
μενος

Πονηρου

,,,
επ

-

"
αυτου

συνεργίας.

Ό αγιος



Κύριλλος'Αλεξανδρείας

άναφερό

παρατηρει:

«"Ας ήξεύρουν οί χριστιανοι ,οσοι άμελουσι να πηγαίνουν εις την 'Εκ
κλησίαν να μεταλαμβάνουν και πολυν καιραν χωρίζονται άπα την ΚΟ1νωνίαν,
οη προφασίζονται μίαν πλαστην και έπιζήμιον εύλάβειαν, ας ήξεύρωσι λέγω,

οηέπειδη δεν llεταλαμβάνουν, ύστερουνται την αιώνιον ζωην μη θέλοντες
να ζωοποιηθουν' και αύτη ή παραίτησις, ην νομίζουν δτι κάμνουν άπα εύ
λάβειαν, γίνεται εις αύτους παγις ψυχόλεθρος και έπιβλαβες σκάνδαλον ... »

(&6) .
«Και στι το «μη παραμένοντας τΏ άγ. Μεταλήψει» δηλοί έν τψ κανόνι τούτψ ούχι
παθητικην άπλως μέχρι τέλους της λειτουργίας παραμονήν, άλλα πλήρη συμμετοχην εις
το μυστήριον, ήρμήνευσεν ηδη σαφως αλλος κανών, ό 20ς της 'Αντιοχείας, έπαναλαβων
επι το σαφέστερον και πλατύτερον ουτω: «Πάντας τους εισιόντας εις την εκκλησίαν του

θεου και των
φομένους την

1.

Γραφων άκούοντας, μη κοινωνουντας δε εύχης (ίμα τψ λαψ,

Μ ε τ ά λ η Ψ ι ν

τους άποβλήτους

γίνεσθαι

της

τ η ς

'Εκκλησίας».

»Διότι προς τί μέχρι σήμερον
άτέλεστΟ1

να άποσυρθωσινάπο

και οί εν επιτιμίψ

οντες;

Ε ύ χ α Ρ ι σ τ ί α ς

σημ.

τα κατηχούμενα

μυστηριώδους

ήμετ.

).

άποστρε

Και μάλα δικαίως.

εκφωνουνται

του

11

κατά τινα άταξίαν, τού-'

μέρους;

και παρακελεύονται

(μέχρι

δε του

100υ

οί

αίωνος

Παραμένων τις έν τΏ ίερουργίC;Ι, μετέχων των

μυστηριακων υμνων και εύχων, λαμβάνων μέρος εις σλας τας ψυχικας άναβάσεις, ιΈν

κατάντημα τυγχάνει ή ενωσις μετα του θεου κα1 εΙτα μη μεταλαμβάνων, εΙνε ώς να άνα·
στρέφη την πρώραν χωρις να εισέλθη είς τον ενώπιόν του λιμένα πρΟς ον κατηυθύνετο,
εΙνε ώς να φθάση την κορυφην του θαβωρ και να μη συλλαλήση με τον ΧριοτόΥο εΙνε το

αύτό, ελεγεν ό Χρυσόστομος, ώσαν να προσκληθη ης εις έστίασιν, να νίψη τας χείρας,
να κατακλιθΏ, να γείνη ετοιμος προς την τράπεζαν και υστερον να μη μετάσχη, υβρίζων

τον καλέσαντα; όπότε και θα ητο προτιμότερον εαν καθόλου δεν προσήρχετο».
(<<'Ο Χριστιανικος Ναος και τα τελούμενα εν αύτψ» σελ.

65.

392,

Άθηναι

1958).

'Ο πολυς Νεόφυτος μετα άπο iκανώτατον διαλεκτικον συλλογlOμον της ένοχης

των δια δηθεν εύλάβειαν άποστρεφομένων, ητοι παραιτουμένων την θ. Mετάληψlν, κα
ταλήγει: «Περι μεν ουν της των εύλαβων τούτων και

Ο. ν ε υ λ α β ο υ ς

και άν

ηφατικης εύλαβείας άπόχρη οΙμαι τα ειρημένα, δείξαντος του λόγου το δια δηθεν εύλά

βειαν παραιτείσθαι Τ11ν των μυστηρίων μετάλη'ψιν,
π Ρ ο κ ά λ υ μ μ α».

66.
τάσει

11

Χ. Ν. σ.

ρ α θ υ μ ί α ς

ά λ η θ ω ς

Ο ν

10.

Παραθέτομεν ενταυθα το πρωτότυπον κείμενον του

iepou

πατρος εν μείζονι εκ

άνωτέρω.

«' Αλλ' ειπερ εσμεν της αίωνίου ζω ης ερασταί, ει τον της άθανασίας χορηΥον εν αύ
τοίς εχειν εύχόμεθα, μη κατά τινας των

ο. μ ε λ ε σ τ έ ρ ω ν

το εύλΟΥείσθαι παραι
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Ό ίίΥιος Μακάριος Κορίνθου σχολιάζων τους άνωτέρω λόγους του θείου
Κυρίλλου, γράφει:

«'Αρκετα ό θείος Κύριλλος καΙ 'Ιωάννης ό Ζωναρας ηλεγ

ξαν τωνάμελων την

ν ο μ ι ζ ο μ έ ν η ν

εύλάβειαν, ή όποία δεν γεννα

.

καρπον ώφελείας κω σωτηρίας, άλλα θάνατον ψυχικον και στέρησιν παντελη

της αιωνίου ζωης, ηnς προξενείται άπο την συχνην κοινωνίαν των θείων
μυστηρίων. Έπειδη ΟΟοι εΙναι κατ'άλήθειαν εύλαβείς, ΟΧΙ μόνον δεν κατα
φρονουσι τους λόγους του Κυρίου, και τόσους ίερους Κανόνας .A~oστoλΙKoυς
και Συνοδικούς, και των κατα μέρος άγίων, άλλ' οϋτε εις την διάνοιάν των
δέχονται τουτο,

(Σ.θ.Μ. σελ

φοβούμενοι

89).

το

κρίμα

και

την

καταδίκην

της

παρακοης»

Συνεπως και ή νέα έρμηνευnκη προσπάθεία του Βαλσα

ρωνος οπως άθωώση τους έξ «εύλαβείας» και «ταπεινοφροσύνης» άπέχοντας
του Ποτηρίου της Ζωης, έκρίθη πολλαχως άδόκιμος (67).

τούμεθα, μηδε παγίδα και βρόχον ήμίν έξαρτυέτω την

6

ε ι α ν

έ π ι ζ ή μ Ι

ο

ν

ε ύ λ ά

ό βαθυς είς πανουργίαν διάβολος' και γαρ γέγραπτώ, φησιν, «ό έσθίων έκ

του αρτου και πίνω ν έκ του ποτηρίου άναξίως, κρίμα έαυτψ, έσθίει και πίνει»' δοκιμάσας
δε κατ' έμαυτόν, ουκ αξlΟν οντα βλέπω. Πότε τοίνυν αξιος εση;

λέγων άκούσετω' πότε σαύτον παραστήση τψ Χριστψ;
τοις όλισθήμασιν, όλισθώνων δε ούκ αν ποτε παύση

και παρ' ήμων ό τουτο

Εί γαρ μέλλεις άει καταπτοείσθαι

(τις γαρ συνήσει παραπτώματα κατα

τον αγlΟν ψαλμψδόν;) άμέταχος εύρεθιΙση παντελως άϊδίως σωζοντας άγιασμου». - (Έρμ.
είς το κατα 'Ιωάννην, βιβλ. 40ν, κεφ.

2).

67. Προς δε τους δικαιολογουμένους με ρήματα οΙα τα κατωτέρω: «'Αλλ' ήμείς,
φασίν, ουτε κατα τον Πέτρον ουτε κατα τους έν ττϊ έρήμψ άγνώμονας Έβραίους, άλλα

κατα τον έκατόνταρχον έκείνον παραιτούμενοι τον

ΚύΡlΟν, και έπαινούμεθα μάλιστα,

έφ' οΙς εύλαβως προς αύτον λέγομεν: «Κύριε ούκ είμι ίκανος ϊνα μου ύπο την στέγην

είσέλθης της ψυχης», ό πολυς Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης, άποστομοι δια των κάτωθι
Γραφικων και Πατερικων άποδείξεων

:

«Άλλ' ό μεν έκατόνταρχος έκείνος ούκ ην ίκανος ύποδέξασθω τον Κύριον {ας ούκ
'Ισραηλίτης, άλλ' έθνικος ων, ου είς μεν ενδειξιν, ης είχε πίστεως, είπε πειρασTlκως ό
Κύριος τό:

«ΈΥω έλθων θεραπεύσω αύτόν», είς δε την οίκίαν πορευόμενος, ούδε σκυ·

λείς, οΙμαι, είσηλθεν αν, ώς ούδε είς την του βασιλικου φαίνεται είσελθών, καίτοι παρα
καλούμενος υπ' αύτου· «ούκ άπεστάλη γάρ, φησίν,

είμη

είς τα πρόβατα τα άπολωλότα

οlκου 'Ι σραήλ».
Ύμας δε τους νέους ίσραηλίτας άνευθύνους οντας ίκάνωσεν ό Κύριος, χαρισάμενος
ήμίν πάντα τα παραπτώματα, και άγιάσας καΙ δικαιώσας ήμ'ας δια της πίστεως έν' τψ αύ

του αϊμαπ, και εύλογήσας ήμας έν πάση εύλΟΥίςι πνευμαTl~η, και δους ήμιν πνευμα υίο
θεσίας έν ιΙι κράζομεν, Άββα ό Πατήρ. Ήμείς μεν ούχ ίκανοι έσμεν άφ'

έαυτοίς, ή δε

ίκανότης ήμων, φησιν ό Άπόστολος, άπο του θεου, του άφιέντος ήμιν πασαν, ώςεϊρη
ται, την όφειλήν, έαν μόνον πεσόντες παρακαλέσωμεν αύτόν

...

τα μεν ουν του έκατοντάρχου λέγοντες καΙ αύτοι έπαινούμεθα, ώς έπιγνώμονες ων

όφείλομεν μυρίων ταλάντων, η όσωνδηποτουν δηναρίων...

ομως κατ' έκείνον και αύται τον ΚύΡlΟν, και

π α Ρ α ι τ ο ύ μ ε ν ο ι

κ α τ α κ Ρ ι ν ό μ ε θ α

ώς άγνώμονες,

δια της υποπαραΙTlΊσεως μνήμονα προφανως έλέγχοντες τον άμνήμονα, και μνησίκακον

τον άμνηστίαν της όφειλης φιλανθρώπως χαρισάμενον. Ούδε γόρ, ούδ' ό θείος Χρυσό
στομος λέγων μη εΙναι ίκανος παρπτείτο' qύ μην άλλ' ούδ' ό θείος Άπόστολος ούχ ίκα

νός είμι λέγει καλείσθαι 'Απόστολος, παΡllτεΙτο τα της άποστολης, άλλ' ελεγεν «οί'ώ μοι
έστιν μη εύαγγελίζωμω».

Προσκαλούμενοι τοίνυν, δεΙ λέγειν μεν εύγνωμόνως τα του έκατοντάρχου, πράττειν
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τουτο . άντελήφθη άσφαλως και ό ίδιος άτυχης έρμηνευτής, διο κω έΎ
τη έρμηνείςι του 660υ κανόνος της 6ης Οίκουμενικης Συνόδου, δι' ου διο
ρίζεται τοίς πιστοίς καθημερινη θεία Μετάληψις έν τΏ Διακαινησίμψ έβδο
μάδι, γράφει, οΙονει κεφαλαιων και διορθων έαυτόν, τα κατωτέρω:

«Σημείωσαι ουν δτι π ά ν τ ε ς

ΟΙ πιστοι ό φ ε ί λ ο υ σ ι

μότητι εΙναι του ρεταλαμβάνειν των άγίων μυστηρίων

έν έ~oι

κ α θ ε κ ά σ τ ή ν,

ει δυνατόν, καθως και έν έτέροις κανόσι τουτο προείρηται»! (Ρ .Π. Β', σ.

461).

ΑΙ άναφερθείσαι παρα ταυτα άqάφειαι και έναντιότητες εις τας έρμη~
νευτικας θέσεις του Βαλσαμωνος, ήνάγκασαν τον σοφον Ίωάννην Κίτρουι:;
να γράΨΏ προς τον Καβάσιλα Δυρραχίου, τα κάτωθι ύποτιμητικα κρίνων το

εργον του Πατριάρχου Άντιοχείας ΟΊτοι του Βαλσαμωνος). «Ό Ιερος ουτος

άνηρ ό 'Άνnοχείας, τρίβων μεν ην ές ιάκριβες των νομικων και κανονικων
νομοθετημάτων' τα μέντοι συγγράμματα τούτου, δσα προς κανονικα και νομικα
λήμματα έξηνέχθησαν, ώσπερανεί, έκ λήθης μάλιστα και παροράσεως προϊ
όντα, καί που και

ά φ'έ α υ τ ω ν

μ ε Ρ ι ζ ό Ρ ε ν α

έγω δε και ζωντος

έκείνου, πολλων έν Κωνσταντινουπόλει νομοτριβουμένων άκήκοα, έπιλαμ
βανομένων τινων του άνδρος έκείνου γνωμοδοτημάτων, ώς μη κατα μοίραν
έξενεΧθέντων, εν τε κανόνων έρμηνείας, και νόμων, και Qλλoις τοιοίσδε

συγγράμμαm». σελ. ιγ των προλεγομένων του Ί. Πηδαλίου. Ό τελευτώος
χαρακτηριομος του Κίτρους τυγχάνει λίαν άρμόδιος είς την περίπτωmν του
Η' κα! θ'

,Αποστολικου

κανόνος, ενθα ή έρμηνεία του Η'

άναιρείται μετ'

όλίγον ύπο της του θ' Άποστολικου! Ό Ιερος Νικόδημος συμφωνων μετα
του άνωτέρω 'Ιωάννου, παρατηρεί: «Και ίνα έγω συντόμως εϊπω, ό Βαλσα
μων προς τον Ζωναραν συγκρινόμενος, ώς άτελης παίς προς τέλειον ανδρα

εύρίσκεται» (αύτόθ.). Καιρος δμως να ίδωμεν τi έπι των έξετασθέντων κα
νόνων άναφέρουm και ΟΙ λοmοι των έρμηνευτων, και τους όποίους λίαν
ακρίτως παρείδεν ή Ε.Ε.

Ό Ζωναρας ιάναφερόμενος εις τον Η' 'Αποστολ. κανόνα παρατηρεί
«<Ετοίμου ς

π ά ν τ α ς

ά ε

1

:

και άξίους τfjς των άγιασμάτων μεταλή

ψεως ό κανωνβούλεται εΙναι, και μάλιστα τους Ιερωμένους. Διο φησίν, εί
τις τούτων μη μεταλάβοι προσφορας γινομένης, η την αίτιαν είπάτω, και εi

εύλογος εϊη συγγνωσθήσεται, η μη λέγων
(Ρ

- Π.,

Β' σελ.

γέτω το αϊτιον,

11- 2).

ά φ ο Ρ ι σ θ ή σε τ α ι ... :ι

<ο δε Άριστηνός: «<Ιερευς ό μη μεταλαμβάνων λε

ά φ ο Ρ 1 ζ έ σ θ ω

δε μη λέγων' υποπτον γαρ πεποίηκε

μεν τελείους, εϊς ης των τελείων, τα Μαρίας κω Μάρθας των αύταδέλφων' ήμας δε τους
άτελείς και γαλακτοτροφουμένους,

χ α ί ο υ,

fn

μην κω μυρίων ταλάντων 6φειλέτας,

τ α

Ζ α κ

δς καίτοι άρχιτελώνης ων (τί δε τελώνου χείρον, φησlν δ θείος Χρυσόστομος),

αμα τψ προσκληθηνω καταβας άπο της συκομορέας, ύπεδέξατο χώρων τον Ίησοίίν είς
τον οΙκον αύτοίί, κω ηκουσε «σήμερον σωτηρία έν τψ ο'ίΚψ τούτψ έγένετο καθ' δη κω
αύτος υΙος Άβραάμ έση». (Χ.Ν. σελ.

25 - β).

Παρεθέσαμεν τα άνωτέρω έν έκτάσει λόγψ της Kαl σήμερον εύρέως Χρησιμοποι
ουμένης παρομοίου

ραθύμου, δικωολογίας «έγω ούκ είμi ΙΙξιος' συ

αγιος κοινώνει Kαl καθ' έκάστην:. Ι

...

av

φρονης

δη εΙσω
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τον προσ6.γοντα» (αύτοθ. σελ
σελ

335), σημειοί :
«Ό Η' και ό θ'

τ α ς

13).

Ό Ματθαίος Βλάσταρις (είς Ρ

των Άγίων 'Αποστόλων κανόνες, έτοίμους

- Π.,

ά ε ι

Σ Τ' ,

π 6ν

βουλδμενοι εΙνω και άξίους της των θείων κοινωνίας άγιασμάτων ....

άλλα και τους είσι6ντας του λαου πιστούς, και των άγίων Γ ραφων ά.κούοντας,
και μη τη προσευχη και τη
ά φ ο Ρ ί ζ ε σ θ α 1

ά γ ί Q

π α Ρ α μ έ ν ο ν τ α ς

μ ε τ α λ ή Ψ ε 1,

ώςάτάκτους». Ό δε Μ. Φώηος άναφερ6μενος είς τους

Η' και θ' άποστολικους ώς και τον Β' Άνηοχείας, τους χαρακτηρίζει ώς

έξης έν κεφαλαίφ ΙΒ' του

r ραφων,

άκουόντων των
και

r'

τίτλου του Νομοκάνονος αύτου. «Περι των

και μη προσκαρτερούντων έν τη τελευταίςι. εύχη

μ ε τ α λ α μ β α ν

6

ν τ ω ν».

(Ρ

- Π.,

ΣΤ', σελ

116).

Δια τον θ' πάλιν Άποστ. κανόνα ό αύτος Ζωναρας τονίζει:
«Ω ά ν τ α ς

ό παρων κανων άπαπεϊ, της άγίας έπιτελουμένης θυσίας,

μέχρι τέλους προσκαρτερεϊν τη προσευχη και τη

(Ρ

- Π.,

Β', σελ

13).

Ό δε ' Αριστηνός:

ταλήψει μη παραμένοντα»

(αύτ. σελ

ά γ ί

«' Αφορίσεις

μ ε τ α λ ή Ψ ε 1»

Q.

τον

Tfi

εύχfi και

Tfi

με

'Ήτοι απαντες οι άνωτέρω έρμη

14).

νευται σαφως δέχοντω οη: οι μη μεταλαμβ6νοντες κατα τιΙν θείαν Λειτουρ
γίαν

-

και έννοεϊτω σντες ανευ έmημίου

-,

ά φ ο Ρ ί ζ ο ν τ α 1.

Έκεϊνοςομως οστις σαφέστερον παντος έτέρου έΠlKρίνεI τας θέσεις του
Βαλσαμωνος κω αύτον τον ίδιον έπι

Η"

αποστο

λ.

'

και

-

του

Tfi

Β' 'Ανηοχειας,
'

προφανεϊ έρμηνευηκη άποτυχίςι. του
νει '
ο
6

τυγχ

λ'υς Ν ε 6φυτος

πο

Κ αυσο

•

ο

καλυβίτης, του όποίου την ρητορικην δεινότητα παραθέτομεν εύθυς κατω
τέρω:

«'Ενταυθα έπηλθε μοι έκ βάθους καρδίας στενάζοντα, τα των άποστόλων
ίιναβοησω: Ει δίκαιον ,έστιν ένώπιον θεου, των περι τον Βαλσαμωνα, 'Ανώ
νυμόν τε και άκανόνιστον άκούειν μαλλον η των ιερωνκανόνων κρίνατε. ''Η
ούχl προς αύτης της άληθείας στρεβλούμενα τα του

άποστολικου κανόνος

φαίνεται; Μη γαρ κορακιστι η ΣυΡIστi φθέγγεται, ϊνα CΊΛλoυ Όνος Ψονθομ
φανηχ δεηθωμεν είς έξήγησιν; Ούχι άπλως τε και σαφως και δίχα προκαλύμ
ματος. η διπλοης τους τη μεταλήψει των μυστηρίων μη παραμένοντας έmημςι;

Ούχ ό Βος τηςέν

'AvnoxelQ.,

το μη παραμένειν τη των Μυστηρίων μεταλήψει,

εις το άποστρέφεσθω, εϊτ' ουν, παραιτεϊσθω την των μυστηρίων μετάληψιν
μεταλαβων ήρμήνευσεν;

Ούχι και ό θείος Χρυσόστομος, πας λέγων, ό μη

μετέχων άναίσχυντος και ίταμως έστηκώς, τηλαυγέστατα και έκ περιουσίας

τον νουν των ' Αποστολικων τε κω Συνοδικων κανόνων διεσάφησεν; Τίς ουν
μοι νόμος ή των άποστολικων διερμηνευτων, κατ' ίδίαν έαυτων πρόληψιν,
1να μη λέγω ραθυμίαν ένδιάστροφος έρμηνεία;

ν ω ν

ο υ τ ε

68.

ο υ τ ε

τ έ λ ο ς

ά ν τ ι δ ώ ρ ο υ

τ η ς

(68),

τ ο υ

ά λ λ α

Τ ω ν

1

ε ρ ω ν

ί ε Ρ ο υ Ρ γ ο υ ν τ ο ς

μ υ σ τ η Ρ ί ω ν

κ α ν

6

ε ύ χ η ς,

μ ε τ ά λ η Ψ

1ν

θεωρουμεν λίαν έπάναγκες ν' ,άναφέρωμεν ένταυθα και τα δσα πνευματικώ

τατα έπι του προκειμένου γράφει και ό μα/{αρίτης ΓερβάOlος Παρασκευόπουλος
«Ή εύλόγηοις του

ά ν τ ι δ ώ Ρ ο υ

:

δεν εΙναι iίλλη, _παραή όπα της λειτουργι
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ρ η τω ς

δ ι α σ τ ε λ λ ό ν τ ω ν,

πως ποτε δέξομαι, ην ούκ οΙδα άλλο:'

τρίαν φωνήν, και ούχι μαλλον φεύξομω άπ' αύτης φευκτον και βδελυκτον

ήγούμενος το παρ' έντολήν τε προτρέπεσθαι ποιείν, ίνα μη λέγω κάι αύτον

τουτον τον οϋτω ΠOlεϊν προτρέποντα κατα τον Μέγαν Βασίλειον; (δρ. έπιτ.

"

ιγ ι ,ρι δΙ ,και ερωτ.

ια Ι

Β

του

'

'β απησματος
ι
περι

λ ογου.
)
/

»Αίρεnκων γαρ κατα τους ίερους της του Χριστου 'Εκκλησίας φωστηρας

το περικόπτειν

11

και στρεβλουν τα ρητα της Γραφης, εύρίσκονται δέ, ώς ~έ

δεικται, και ΟΙ περι τον Βαλσαμωνα έρμηνευται τουτο ένταυθα ούκ οΙδα δπως
τετολμηκότες»

.

Ή έρμηνευηκη άπόδοσις των άνωτέρω ώραιοτάτων λόγων του

σοφου

Καυσοκαλυβίτου εχει ώς άκολούθως.

«Ένταυθα, στενάξας έκ βάθους καρδίας, μοι ΙΙλθεν έπιθυμία να εΙπω
τους λόγους των

•Αποστόλων:

Έαν εΙναι δίκαιον κατενώπιον θεου, να ύπα

κούωμεν περισσότερον άπο τους θείους κανόνας τον Βαλσαμωνα Kαl τον lίλλoν

άνώνυμον έρμηνευτην τον συμφωνουντα με αύτόν, κρίνατε. ''Η δεν φώνον
τω ένώπιον της ,άληθείας διεστραμμένα τα λόγια του 'Αποστολικου κανόνος;

λ1ήπως ΚορακισΏ

11 Συριστι όμιλεί ό κανών, ωστε να χρειασθωμεν lίλλoν

πάγκαλον Ίιοοηφ

(=Ψονθομφανήχ),

δυνάμενον

άπλως και σαφως και lίνευ δυσκολίας

εχει iliδε

:

καθωρισμένη,

ΟύχΙ

ηνος ό κανων έπιημξi τους έκ των

άξίων μη παραμένοντας εις την θ. Μετάληψιν;
κης διατόξεως

να τον έρμηνεύσ:rι;

Ούχι έπίσης ό Β' κανων της

ηης εϋρηΤα/ προ της άπολύσεως

της θείας Λειτουργίας

«Εύλογία Κυρίου και ελεος ελθοl έφ' ήμας, τΏ Αύτου θεία χόριτι ... ».

κα]

Ή δε

κατα ηΊν διανομην του άνηδώρου είς lKaOTOV εύλογία «εύλογία Κυρίου καΙ ελεος ελθοl
έπι σε» όπ6τε ό καθεις άσπόζεΤα/ την καθημαγμένην δεξιαν του Ιερέως, δπως λόβη έκεϊ
θεν εύλογία και ελεος,

τ ω ν

ά χ ρ ό ν τ ω ν

δ ι α

τ ο

δ τ ι

δ ε ν

μ υ σ τ η Ρ ίων.

ή δ υ ν ή θ η

ν α

μ ε τ ά σ χ

n

Προς ένίσχυOlν της όρθ6τητος των άνω

τέρω παραπέμπω τον άναγνώστην είς έπίσημον λειτουργικον κείμε.νον «ΑΙ τρεϊς Λειτουρ
γίαι» ύπα Π.Ν. Τρεμπέλα, έν σελ.

«Κ α τ α

τ α

157 - 8.

ά ν ω τ έ ρ ω

μ ε γ ά λ ω ς

σ φ ό λ λ ο υ σ ι ν,

ω ς

ά τ α

ξ ί α ν μ ε γ ό λ η ν π ο ι ο υ ν τ ε ς,
ε ύ λ ο Υ ο υ σ ι, οιϋ τ ω ς η lί λ λ ω ς,

κ α i δ σ ο ι τ ω ν λ ε ι τ ου Ργων
ά ν τ ί δ ω ρ ο ν ε ύ θ υ ς μετα ταν
κ α θ α Υ ι α σ μ ο ν τ ω ν τ ι μ ί ω ν Δ ώ ρ; ω ν, π ο λ υ δ ε π ε Ρ ι σ σ 6 τ ε
ρον και δσοl δl~ανέμoυσl κατα την ωραν έκείνην τοϋτο»,
Και συνεχίζει ό έραστης της λειτουΡΥικης εύκοσμίας κω τόξεως

:

«Έαν δε είς ταυτα προσθέσω καΙ την άσεβη έπαφην άνηδώρου έπi τοϋ άγίου Ποτη
ρίου ύπο του λειτουΡΥοίί, iva οϋτω έπισπόση χόριτας ύπερ των άναμεν6ντων (έν τψ
6ήμαη, σ. ήμετ.), πας ης έννοεϊ την άταξίαν και την σπουδαιοτδτην πνευματικην ζη
μίαν». Άλλαχοϋ δε πόλιν σημειοϊ λίαν έΠIτuxως:

«Και είς τας λειτουργίας αύτάς, να δίδεΤα/ δι' δλων των πνευματικων μέσων μία

κατεύθυνσις:

π Ρ ο σ έ λ ε υ σ ι ς

π Ρ ο ς

τ α

μ υ σ τ ή Ρ ι α.

ΟΙ προσερχόμενοι

δε προς τα μυστήρια πιστοί, ΟΙ κοινωνοι των μυστηρίων, να τιμωνΤα/, άφοίί δι' αύτων
ημαΤα/ ό Κύριος. Να μην άπoτελfj ή θεία κοινωνία των πιστων

δ ι α κ ο σ μ η τ Ι κ ο ν

στοιχεϊον της θείας λειτουργίας, ως γίνεΤα/ σήμερον, και ούσιωδες ή

ά .ν τ ι δ ώ ρ ο υ.

έ κ τ ρ ο π η ν
ρ ο υ

τ ω ν

Τ ο ϋ τ ο

τ ο ϋ

ά π ο τ ε λ ε ϊ

κ ε ν τ Ρ 1 Κ ο ϋ

μ υ σ τ η Ρ ί ω ν,

πιστων» (<<Έρμηνευηκη έπιστασία

trd

δ 1 α ν ο μ η

π α Ρ α φ θ ο ρ ά ν,

σ κ ο π ο U

τ ο U

τ ο ϋ

.ν ο θ ε ί α ν,

φ ο 6 ε Ρ ω τ έ-,

το όποίον τελεϊΤα/ ΜΟΝΟΝ δια την κοινωνίαν των

της θείας Λειτουργίας» σελ.

225 - 6, καΙ 271).
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έν'Άντιοχείςι Συνόδου, το να μη παραμέν:rι τις είς την Μετάληψιν :ήρμήνευ
σεν ώς αποστροφήν ; Μήπως ούχι και δ θείος Χρυσόστομος με το να λέγ:rι
στι ό μη μετέχων ϊσrαταI άναιδως και προσβλητικως ένώmον της τελουμέ

νης μυσπκης θυσίας, δεν :ήρμήνευσεν φανερώτατα και μετα άκριβείας το
νόημα των αποστολικων και συνοδικων κανόνων; Προς τί λοιπον να άκούω
τους κατ' ίδίαν αύτων έπιθυμίαν όμιλουντας δηθεν έγκύρους άποστολικους
έρ"μηνευτός, δια να μη εϊπω τους κατα η']ν ίδίαν ραθυμίαν έρμηνεύοντας;

Διότι έφ' δσον οί ίεροι κανόνες σαφως διαστέλλουν Kαl λέγουν ση σκο

πος της θ. Λειτουργίας δεν είναι το να άKOύσ:rι τις τας εύχας του ίερέως
η να πόρ:rι το αντίδωρον έκ των χειρων του

τ ω ν

μ υ σ τ η Ρ ί ω ν,

ά λ λ α

ν α

μ ε τ α λ ό β :rι

πως είναι δυνατον να παραδεΧθω διδαχην ξένην

και αγνωστον είς έμε και να μη φύγω μακραν αύτης, βδελυκτον πραΥμα
κρίνων παν το προτρέπον να ένεργω παρα την έντολην της 'Εκκλησίας, ώς

""

/

,).

και αυτον τον προτρεποντα, κατα Τυν ΜΒ ασ ίλ ειον;

.

"

Δ/
ωτι κατα τους πατέ ρας

Kαl φωστηρας της 'Εκκλησίας του Χριστου, αίρετικων άνθρώπων είναι γνώ

ρισμα το να στρεβλώνουν η να περικόmουν τα ρητα της Άγίας Γραφης,
πραγμα το όποϊον δεν γνωρίζω πως να το 'έξηγήσω, έτόλμησαν και οί περι

τον Βαλσαμωνα συμφωνουντες, ώς άπεδείχθη έν τοϊς προηγουμένοις»

69.

( 69 ).

πως ένταυθα να μη θαυμάσΏ ης την στρεψόδικον κα! έσκεμμένην έπιλογην του

μοναχου Άντωνίου Μουστάκα, δσης άναφερόμενος είς τον θ' 'Απ. κανόνα εγραφε προς
τον μακαρίτην νυν, παπα

- Γεράσιμον:

(Έν ετεl

1950).

«Ό δε θ' 'Αποστολικος Κανων λέγων «Πάντας τους είσιόντας πιστους κω των Γρα

φων άκούοντας, μη παραμένοντας δε τη
έμποιουντας

Tfj

Έκκλησίι;ι,

άφορίζεσθαι

κα!

npooeuxfj
χρή

! !...

Tfj

άγίι;ι Μεταλήψει,

μήπως άφορίζεl τους μη

ώς άταξίαν
μεταλαμβά

νοντας είς έκάστην λειτουργίαν; πολλου γε κω δεί. 'Αλλα τί εΙπε; τους μη ΠΑΡΑΜΕ
ΝΟΝΤΑΣ κω ΟXl τους μη ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ. Ίδου κα! το

ά κ Ρ ι β ε ς

πνευμα

κα! νόημα των Ί Κανόνων τούτων κατα την έρμηνείαν του Βαλσαμωνος. (Βλέπε Σύνταγμ.
Κανόν. Ράλ κω Ποτλη. Τόμ. Β'. σελ

12) ...

Σελ

3 -4

του μνημ. έγγράφου».

Έρωτωμεν: διατ! μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ς π Ρ ο δ ρ ο μ Ι κ ω ς την Ε.Ε. παρείδε
κω τελείως ήδιαφόρησε δια τους λόγους των λοιπων έρμηνευτων, άγρευθείς(:) άπα το
αγκιστρον μιας «συμφερούσης» έρμηνείας;

Έαν δε ληφθfj ύπ' οψεl κα! το αρθρον 19 του Κατασταnκου 10υ '1. Συν&έσμου
αναφέροντος δη: «Ό Σύνδεσμος ύποχρεοϋται να εύλαβηταl κω να σέ6ηται τα TomKα
καθεστωτα, νόμους κω κανονισμούς, έφ' δσον δεν άντίκεινται είς τας Παραδόσεις και
τους ·Ιερους κω θείους Κανόνας της 'Ανατολικης του ΧρισίΟυ 'Εκκλησίας», τότε ό άνω

τέρω μοναχος καθίσταται εη άναπολόγητος ! 'Όντως δεινον το έmθυμείν στησαι ης το ίδιον
φρόνημα έπ' άθετήσεl των ίερων της 'Εκκλησίας θεσμίων. Εί δε κα! ζηλωτ/ς δ τοιουτος,
ποίος λόγος έκτραγωδήση την πτωσιν;

...

Δια την ίστορίαν κω μόνον δέον δπως σημειω~fj δη iι άνωτέρω έ()μηνεία του Βαλ
σαμωνος, ώς προσεφέρθη κω άνεπτύχθη έστάθη ίκανη να κλονίσΏ τον έπιζητουντα την

άλήθειαν παπα - Γεράσιμον

δστις

έκ πνεύματος

ταπεινώσεως

έμφορούμενος,

ταύτην ώς άληθη. θεωρήσας περιπην n\ν περαιτέρω έμμονήν του

παρεδέχθΩ

είς την ύποοτηριζο

μένην ύπ' αύτου α.ποψιν, έδήλωσε είς τους ύποδείξαντας δη θα συμπορευθΩ του
μετ' αύτων, δεχόμενος εύχαρίστως κω το
Λίαν δμως συντόμως, άντιληφθεις

tm6lIjeev

αύτφ έπιτίμιον

lomoG

! ...

το έσφαλμένον της ύποδειχθείσης αύτφ έρμη
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Συνεχίζων δε προσθέτει δη ούδέποτε ή Έκκλησία ήσπόσατο τας δια
σιρόφους παρερμηνείας και παραποιήσεις του Βαλσαμωνος Kαl καταλήγων

εηωνεί τον έρμηνευτην Ζωναραν, δια των κότωθι ρημότων: «Ευ σοι γένοιτο,
ό και ύπ' αύτου του Βαλσαμωνοςέκθειαζόμενος,ύπερφυη Ζωναρα! υΟη το
τηλαυγf~ς της των ίερων κανόνων φωτοφανους έντολης τώς της σης έρμη

νείαςέπαφαίς ούδόλως άπήμβλυνας, ούδε τον καρδίαν ανθρώπου εύφραί
νοντα πνευμαηκον οίνον ϋδαη καπηλικως ε,μιξας). (Χ:Ν. σελ

Κατόπιν των άνωτέρω

ό. π ο Ρ ο υ ιμ ε ν

λεξε να έκφράση το έαυτης πιστεύω διό,

ΊSντως,

35 - 6). (70)

δ 1 α τ Ι

μ ό ν ο ν,

ή Ε.Ε. έξέ

του Βαλσαμωνος,

ύηερπηδήσασα έτέρους έπιφανείς και διαυγείς έν τη έρμηνείQ. των σχολια
στός Ι Παρα ταυτα, ώς εκ της συνεξετόσεως των θέσεων του άνδρος εδηλώθη,
και ουτος τελικως συμφωνεί μετα των λοιπων έγκρίτων έρμηνευτων
θόσον προοδευηκως άντελήφθη

η

μαλλον έξέφρασε λευκότερον

-

κα

καΙ

την

περι έπιτιμίου άντίληψίν του, δπερ δια τους λοmους έτύγχανε αύτονόητον
δη δηλαδη ό κανωνάπειλεί τους

α ν ε υ

έ π 1 Τ 1 μ ί ο υ

παρακολουθουν

τας και μη μετέχοντας, και ούχι «πόντας», ητοι και τους έν έπιημίφ <Sντας.

πως ητο δυνατόν, έξ αλλου, ή Έκκλησία να εruημήσ:n δι' άφορισμου έκείνον
τον όποίον προηγουμένως δια του έαυτης λειτουργου

(πνευμαηκου)

έπετί

μησε δια της άποχης έκ του Μυστηρίου, και δια της 'Ιερας αύτης Παραδό
σεως του ήρμήνευσε τα ύγια δρια της της «συνειδήσεως βασόνου»;

νείας άπέρριπτε ταύτην, έμμείνας lίXΡI τέλους είς το «κανονlκον,> κω άληθες φρόνημα
της

Έκκλησί ας .

Ούδεις πρέπει να έκπλαγΏ δια το άνωτέρω γεγονός. 'Όταν μία Είσηγηηκη

'Ιερο

ΚΟ1νοηκη ΈmτρOJτ/ με την σντως «πολυτέλειαν» της θεολογlκης κω κανονικης 616λlOγρα
φίας είς χείρας της έmλέγn έκ πάντων των ύπαρχόντων

έρμηνειων την

μωνος άτυχεστάτην, πως ητο δυνατον ό άπλους έρημίτης του Άγίου

του

Βαλσα

ΒαOlλείου να μη

κλονlOθη; Εύχόμεθα πάντως την ταχείαν άνάνηψίν του να μιμηθουν συντόμως κω ΟΙ κ.
Είσηγητώ, πρωτοστατουντος του
μοναχου

70.

γνωστου

και

ύ

π ε

υ

θ

ύ

ν

ο υ

Καυσοκαλυ6ίτου

...
Ό αύτος Νεόφυτος,

ώς έξης

έλέγχεl τους

νίκης, δια την σύμφωνον παρερμηνείαν των του Η'
«που

Συμεων του θεσσαλονίκης,

Βαλσαμωνα
ΆποστολΙκου

ω κω ό νομοτρl6ης

κω Συμεων

θεσσαλο

κανόνος.

Βαλσαμων

συνεξηκολούθησε,

την του κατακλαστου, του λεγομένου λέγω άνηδώρου προς το ύπερουράνιον δωρον ίσο
ημίαν τε και ταύτοδυναμίαν

την τον Η'

και θ'

,Αποστολικον

Β' της έν Άνηοχείςι, ταύτον είπείν της ΣΤ' και Ζ'
θείου Χρυσοστόμου φάναl, την

δωρεαν
χ

ο

ν

τ

ο

θυσίαν την

άποθανόντος του

κανόνα,

fn

μην κω τον

καταργήσασαν, κω είκΏ, τα του

καθημερινην άπελέγχουσαν, ταύτον είπείν

XPlOTOG

ούδενος μετέ

ς;~.

'Εξ έmστολης του δ.νωτέρω άγΙορείτου προς τον σοφον Nl1CIΊφόΡOν θεοτόκην, ύπο
ήμερομηνίαν: «'Απο πόλεως Μπραovιό6, ςιψΌ' α'
Βουκουρεστίου

988,

(1771)

ΓαμaλIωνoς εΌ Έν κώδ. Άκαδ.

φ 267α.

7
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πόντες οί εύρισκόμενοι έν τΏ θείQ ΛεπουργίQ και οντες έλεύθεροι έπι

.πμίου
[ίαν ),

(ώς έπίσης και «βασόνου συνειδήσεως» δια τυχον 'άνεξαγόρευτον άμαρ

έαν δεν μεταλόβωσιν, άφορίζονται, ητοι έπιπμωνται.(71 )

ι"

71.

Δέον να σημειωθfί δη ό άπαντώμενος ορος άφOPlσμός, άφορίζεσθω, ού μόνον

ένταυθα άλλα και δπουδήποτε του παρόντος, έκφράζει την έν προκειμέvφ

δ υ ν ά μ ε ι

ποινην της ΈκκλJ:J~αςKαTα των ,άνυπσι;άκτων τέκνων αύτης ούχι δε και την

τοιαύτην ως συμβώνει, lίλλ.ως τε, Kαl με δλους τους Ιερους. αύτης κανόνας.

tvepyelg.

ΙiΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΆφορίΖει ή 'Εκκλησία μόνον τούς έν τΩ Λειτουργικίϊ

Συνάεει

της Κυριακης όντας καί μή μεταλαμβάνοντας, Γι πράπει τούτο
καί διό πόσαν θείαν Λειτουργίαν αύτης

;

θΕΣΙΣ Β. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«' Αλλα και αν άκόμη, κατα την έν τψ Πηδαλίφ έρμηνείαν, έπέσειον την
<1πειλην του

ά φ ο Ρ ι σ μ ο υ

μη μεταλαμβάνοντας,

οί θ'

εις τους μετέχοντας της θ. Λειτουργίας κω

Άπσστολικος

κω Β'

Άνnoχείας

Ί. Κανόνες,

άλλ' οί5τοι θ' άνεφέροντο εις τας κατα Κυριακην τελουμένας θ. Λειτουργίας
και έπομένως

δ εν

θ α

1

σ χ υ ο ν

δ ι α

τ α ς

κ α θ'

ή μ έ ρ α ν

τ ο ι α ύ τ α ς,

αϊnνες γίνονταιέν ταίς Ί. Μονώς συμπάσης της Όρθοδο

f,ίας». (Ε.Ε. σελ.

6).
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

'Εν πρώτοις εχομεν να παρατηρήσωμεν δη ή απένανη της θείας Λει
τουργίας ύποχρέωσις των πιστων τυγχάνει μία καιή αύτή, άνεξαρτήτως έαν

α,ϋτη τεληται έν ΚυριακΏ η κάθη:ι,ιερινη. Ό έν προκειμένφ διαχωρισμος ύπο
της Ε.Ε. εΙναι το ·έλάχιστον αύθαίρετος, και τελείως αγνωστος εις το πνευμα
κω γράμμα των συνταξάντων τους ιερους κανόνας. 'Εν συνεχείςι πρέπει να
οημειωθη, δη τυγχάνει και δογμαηκως άπαράδεκτος, δεδομένου ·δη ό σκοπος

της θ. Λειτουργίας εΙναι

π ά ν τ ο τ ε

ό

α ύ τ ό ς,

τόσον κατα τας έορ

ταστικάς, δσον και λοιπας ήμέρας της τελέσεώς της, ητοι ό καθαγιασμος των
ημίων Δώρων και ή συμμετοχη των πιστων εις αύτά. ΟΙ έπi του προκειμένου
γνωμαι των θεολόγων κω πατέρων της 'Εκκλησίας εΙναι σαφείς

:

«Ή θ. Λειτουργία τελετή έσην εις το ιερουργηθηνω αύτο το πανάγιον
~ωμα Χριστου και ΑΙμα και τοίς πιστοίς απαων
καθ' έκάστην μόνην

ε ι ς

δ ο θ η ν α ι,

και εση

κ Ο ι ν ω ν ί α ν ». (Συμ. θεσσαλονίκης).

«της άγίας τελετης των Ιερων μυστηρίων, εργον μεν ή των θείων Δώρων

εις το θείον Σωμα και ΑΙμα μεταβολή'
σθηναι
κεφ.

,

δι'

.
«T:ft
α

αύτων ».

Νικ.

Καβάσιλας

μ ε τ α λ ή Ψ ε ι

τ έ λ ο ς
«Έρμηνεία

δε το τους roσroυς άγια
εις την

θ.

Λειτoυργίαν~,

των άγιασμάτων απασα (ή ίερα τελετη) συνεν

νοείται, ειπερ το τέλος αύτης κω ό

σ κ ο π Ο ς

και το εργον, ή των ζωο

ποιων έση και φρικτων μυστηρίων και άγιασμάτων

μ ε τ ά λ η Ψ 1 ς:.. ('Ιωβ

ό Όμολογητής)

(72).

'Ιδιαιτέρως Όμως αί λειτουργικαι δέλτοι, άποτελουν τον

άσφαλη γνώμονα καιάληθες κριτήριον περι του

π ο

i ο ς

ό

σ κ ο π Ο ς

έκάστης θείας Λειτουργίας. Οϋτω προ μεν της μεταλήψεως των πιοτων άνα
γινώσκομεν εις τας λειτουργικας εύχάς:

ήμων άναπνοης, lάξίως
σου

«...

ύ π ο δ έ χ ε σ θ α ι

και δας ήρΙν, μέχρις έσχάτης

την μερίδα των άγιασμάτων

... »
72.

Ό σκοπος της συσr6σεως κω της λειτουργίας της θείας EύχαpΙQΊίας

ρ ο υ τ α ι

π λ η

μόνον δια της μεταλήψεως αύτης υπο των mσrGJv. ΤΟ Μυστήριον δεν συνί

σταται μόνον άπο τι)ν τελεσιουργίαν αύτου ι άλλα και απο την μετόληψίν του, δια τοίίτο
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« .. '

καΙ καταξίωσον άκατακρίτως

μ ε τ α σ χ ε

i ν

των άχρόντων σου

κω ζωοποιων μυστηρίωΥ, είς αψεσιν άμαρτιων, είς πνεύματος άγίου κοινω
νίαν ..

. ~.

«. "

-~ζ~

καΙ καταξίωσον τη κραΤQ1ζί σουχειρι

11

ε τ α δ ο υ ν α 1

του άχράντου σώματός σου καΙ του ημίου αϊματος, και δι' ήμων
τ Ψ

λ α ψ

ήμίν

π α ν τ

i

... :..

« . " ωστε γενέσθαι τ ο i ς μ ε τ α λ α μ β ά ν ο υ σ
\fJU xfj ς, είς αφεσιν άμαρηων ... ). ΚαΙ τελικως, το άείποτε

1

ν

είς νηψιν

έπαναλα'llβανό

μενον:

«Μετα φόβου θεου, πίστεως, και άγόπης

,Αλλα

π ρ ο σ έ λ θ ε τ ε~. (73 )

και έκ των εύχαριοτιακων εύχων και δεήσεων έπι τω τέλει της

Λειτουργίας λεγομένων, και δ άμύητος είσέπ εΙναι δυνατον και είJKOλOν ν' ά
αποβαίνει

α δ ι α ν ό η τ .0 ς

εις τους Πατέρας της 'Εκκλησίας ή ανευ συνεπακολουθού

σης μεταλήψεως τελεOlουργία της θείας Εύχαριστίας. Δια της μεταλήψεως δε συντελεί
ται ή αμεσος και ούσιαστικη κοινωνία των μεταλαμβανόντων του Μυστηρίου μετα του
μεταλαμβανομένου Κυρίο\). Ή δλη άξία του Μυστηρίου fYKenaI οκρι6ως εις την κοινω
νία ιαύτην. Δια τουτο ή μετάληψις του Μυστηρίου πρέπει ν' αποτελέσπ την σ ύ σ 1 α
σ τ 1 κ ω τ έ ρ α ν πραξιν των mOTWV έν τΩ ζωΩ της 'Εκκλησίας». Καθηγητης Μαρκος
Σιώτης, έν τψ fpyιp αύτου : «Ή θεία ΕύχαΡlOτία». Ή ανωτέρω παραπομπη έκ της περι
εχούσης τουτο Έπετηρίδος της θεολ. Σχολης θεσσαλονίκης, τόμος 2σς

(1957), σελ. 217.

73. Παραθέτομεν ένταυθα, ώς λίαν άρμόδια Kαi πνευματικώτατα, όποία παρατηρεί έπι
της άνωτέρω προσφωνήσεως του Ιερουργοίί,
«Μετα τιΊν ώς (ίνω πρόσκλησιν έπηκολούθεl
δ ύ ν α ν τ α ι οί λειτουργσι ν α ά π
Τ Ρ α π έ ζ η ς 11 ν α α ν α γ ν ώ σ ο υ
κ α τ ά. τ α ς κ α ν ο ν 1 κ α ς δ 1 α
σ ο υ ν

ο

i

π ά ν τ ε ς.

ό
ή
ο
ν
τ

γνωστος Ιερεύς της πόλεως των Πατρων:
θεία μετάληψις παντος του λαου. Δ ε ν
μ α κ Ρ υ ν θ ω σ 1 τ η ς ά γ ί α ς
ε ύ χ α Ρ 1 σ τ η Ρ ί σ υ ς
ε ύ χ ό ς,
ά ξ ε 1 ς,
Π ρ ι ν
η κ ο 1 ν ω ν ή

Το παρατηρούμενον συχνότατα σήμερον θλιβερον θέαμα,

ύστερα δηλαδη άπο την πρ6σκλησιν: «Μετα φόβου

... » να στρέφουν ΟΙ λεnουργοι τα. νωτα

εις τον λαόν, δια: να συνεχίσουν έρήμην αύτου ηΊν ακολουθίαν, Kαi αντικανονικον εΙναl
Kαi αγεl εις απεμπόλησιν του δλου σκοπου της θείας λειτουργίας. Πρόκειται χωρις ύπερ
βολην περι έμπαιγμου, διότι ακριβως

τ fί ς

θ.

λ ε 1 τ ο υ Ρ γ ί α ς

μ ε τ ό λ η Ψ ι ν

τ ω ν

ό

π 1 σ τ ω ν.

οΙ μεν μέλλοντες να κοινωνήσουν,
ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ

ε Ι ς

κ α

i

μ ο ν α δ ι κ Ο ς

εΙνω να φθάσπ είς την ωραν ταύτην:

σ κ ο π Ο ς

ε ι ς

τ η ν

Τώρα έφθάσαμε εις το άπαράδεκτον σημέίον,

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΤΕΛΕΣθΗ

θΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,

«έν κρυφη και παραβύστψ», παλαιότερον κα!

να

προσέρχωνται τελευταίοι

ύ β Ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι,

οΙ δε μη !:χοντες

ούδεμίαν σχέσιν προς το τελεσθεν μυστήρlOν να προσέρχωνται πρωτοι, έν τιμΩ και έm

σήμως, εις την ώρα/αν πύλην.

Ε

rν

α 1

τ ο υ τ ο

κ α τ ά ν τ η μ α

δια το όποίον

χρειόζονται πολλα δάκρυα... Και αλλαχου, σχολιδζων δαύτος ανηρ το ανωτέρω; «ύ6ρl
ζόμενοl», γρ6φεl:

«'Όχι άπλως ύβριζόμενοl, αλλά. Kαi έκδιωκόμενοl.

Ύπόρχουν πλείστα

περιστατικα ΟΧΙ μόνον ακαταρτίστων άλλα και πεισμ6νων κληρικων, οΙ δποίοl
απο αγνοιαν οΙ ταλαίπωροι

-

Κ α τ α

δ ι α β ο λ ι κ η ν

-

εΙναι άληθές

π Ρ ά γ μ α τ ι

-

έπαναλαμβάνετω ένίοτε

σ υ μ π α 1 γ ν ί α ν

σuxνη προσέλευσις προς τα μυστήρια, ένφ άποτελεί κατα τεκμήριον το

τ η ς

ε ύ σ ε

6

ε ί α ς,

ή

κ ο Ρ ύ φ ω μ α

έρμηνεύεται άπο τους τοιούτους ώς έκδήλωσις ασεβείας Ι πως

να χαρακτηρίσωμεν την φοβεραν αύτην παρερμηνείαν;» Ε.Ε.θ.Λ. σελ.
αύτης σελίδας.

ασφαλως

δεν έπέτρεπον εις τους πιστους να μεταλαμβόνουν τακτι

κως. Kαi τους άπέπεμπον. Το πραγμα τουτο

και σήμερον.

-

249

και σημ.

]

της
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ναγνωρίσrι τίς ητο ό σκοπος αυτης. Παραθέτομεν ένδεικτικως μόνοντρίά xd
ρακrηρωτικcιάποσπάσματα,έκ του πλήθους των σχεπκων ευχων.

«Όρθοι μ ε τ α λ α β ό ν τ ε ς των θείων άγίων, όχραντων, άθανάτων,
έπουρανίων και ζωοποιων φρικτων του Χριστου μυστηρίων, άξίως ευχαριστή
σωμεν τψ Kυρίφ... ~.

«Ό εις άνάμνησιν του έκουσίου πάθους σου και της ζωoπo~oυ τριημέρου
έγέρσεώς σου

κ ο ι ν ω ν ο

uς

:ή μ

aς

ά ν α δ ε ί ξ α ς των άρρήτων και

έπουρανίων και φρικτων μυστηρίων, του άγίου σου σώματος και του τιμίου σου
αϊματος' τήρησον ήμας τους δούλους σoυ ... ~.
του

«... Εϊδομεν της άναστάσεώς σου τον τύπον' ένεπλήσθημεν της άτελευτή-_
ζωης' ά π η λ α ύ σ α μ ε ν τ η ς ά κ ε ν ώ τ ο υ σ ο υ τ ρυ φ η ς .. 'J.
Συνεπως το γεγονσς και μόνον του σ κ οπ ο υ της θείας Λειτουργίας,

είναι ικανον να OOηγήσrι πάντα άπροκατάληπτον έρευνητην εις την άληθη έρ
μηνείαν των σχετικων κανόνων, πάντων των λοιπων θεωρουμένων αυτοσχε
δ1ασμάτων έπισφαλων και άντορθοδόξων(74).

ΠλιΊν τούτου «ή λεnουργικη σύναξις δεν εΙναι μόνον ~ν άπο τα μυ
στήρια, μίαάπσ ταςάκολοuθίας της Έκκλησίας.ΕΙναι κυρίως ή φανέρωσις
της Έκκλησίας εις δλην nΙν δύναμιν, την άγιότητα και τ/ν πληρότητά της» (75).
Συνεπως, πως είναι δυνατσν αι ύποχρεώσεις των πιστων ενανπ του μυστηρίου

τούτου «I1ΤΟΙ αυτης ταύτης της Έκκλησίας και της ένότητός αύ~ης» '( 76), να

74. «Κατα τα άνωτέρω ή παρ' ήμίν τοίςΌρθοδόξοις τελουμένη Λειτουργία κ ύ
κ α Ι μ ο ν α δ ι κ Ο ν σ κ ο π Ο ν κ α i ~ ρ γ ο' ν ~xει την θέωσι-Υ

ρ ι ο ν

ήμων, ητις έπιτυγχόνεται δια της «Μετα φόβου, πίστεως και άΥόπης:ι> μεταλήψεως των

άχρόντων μυστηρίων, ευθύς, πλην έKτόKτωνπεριmώσεων, μετα την ως lί~ω πρόσκλησιν
του λειτου ργου του Μυστηρίου... 'Άνευ δε της τοιαύτης συμμετοΧ:ης... ΟΧΙ μόνον δiν
μετέχομεν του άπολυτρωτικου εργου του Κυρίου, OXl μόνον εχομεν άποθόνει χριστιανι

κως, άλλα και ή έκ νεκρων κατα την Δευτέραν του Κυρίου Παρουσίανάνάστασις ήμων,
είς

ο ύ δ ε ν

θ έ λ ε ι

μ

a

ς

ώ φ ε λ ή σ ε ι.

Kαi άκριβέστερον άπ' εύθείας έξ

αύτης είς την αίώνιον κόλασιν θέλομεν μεταπηδήσει, όντες αύτοκατάκριτοι, κατα τους
σαφείς και άνεπιδέκτους παρερμηνείας λόγους του Κυρίου μας: «'Αμήν, άμην λέγω ύμίν'
έαν μη φόγητε την σόρκα του Υίου του άνθρώπου και πίητε Αύτου το. αΙμα ούκ ~xετε
ζωην έν έαυτοίς. Ό τρώγων Μου την σάρκα και πίνων Μου το αΙμα εχει ζωην αΙώνιον

και έγω άναστήσω αύτσν έν τη έσxότn ήμέρQ.:Ι>. (Γ. Παρασκευοπούλου, Ε.Ε.θ.Λ., σελ.

75.

Άλεξόνδρ. Σμέμαν, «Είσαγωγη είς ηΊν Λειτουργίαν» σελ.

78 - 9.

10).

'Εν τψ συλ

λογικψ εργψ «Ή Λειτουργία μας» 'Αθηναι 1963. Παράβαλε και το του" διδασκάλου της
'Εκκλησίας Νικολόου Καβάσιλα λόγιον:

«'Εκείνος ό όποίος κατορθώνει. να Iδrι την λα

τρείαν της 'Εκκλησίας ώς ενωσιν μετα του Χριστου και ώς συμμετοχη εiς την ζωην της
σαρκος Αυτου, βλέπει και την 'Εκκλησίαν ώς σωμα Χριστου».

76.

«Κατα την όρθόδοξον έκκλησιολΟΥίαν ή

θ.

Εύχαριστία εΙναι το μυστήριον, το

μέσον, δι' ου, ώς έλέΧθη, ΟΙ πιστοι ένουνται μετα του "Χριστόυ και μετ' άλλήλων κάΙ

πάντες γίνονται ~ν σωμα, τ.ε. έκκλησία. Ο{)τως ή θ. Εύχαριστία εΙναι το μυστήριον
αύτης ταύτης της έκκλησίας και της ένότητος αύτης.

ουτω δε ή κοινωνία έν τφ μυστηρίψ της θ. εύχαριστίας σημαίνει άΚΡ16ως την κοινω
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έξαρτωνΤα/ ·έκ της ήμέρας τελέσεώς του; Τον «πασχάλιον» έπίσης χαρακτηρα
έ κ ά σ τ η ς

θ. Λειτουργίας τον διεζωγράφησεν πλήρως και μη έπιτρέπων έν

δοιασμούς, προ αiώνων πoλλων~ ό Ιερος Χρυσόστομος: «Τεσσαρακοστη μεν
γάρ, απαξ του ένιαυτου γίνεται' πάσχα δε τρίτον της έβδομάδος, εστι δ' στε
και τέταρτον' μαλλον δε ό σ ά κ ι ς αν ήμεϊς βουλώμεθα. Πάσχα γαρ ού νη

στεία έστίν, άλλ' ή προσφορα και ή θυσία ή καθ' έκάστην γενομένη σύναξις... »
(Λόγος εΙς τους τα πρωτα πάσχα νηστεύοντας).
'Εφ' σσον, λοιπόν, ό σκοπος του μυστηρίου είναι σαφής, ώς έδηλώθη και

τα πάνταέν αύτψ γίνονται «ίνα θεος δοθη τοϊς lάνθρώποις εΙς βρωσιν», διατι
ναέκπλησσώμεθα και να έπιχεφωμεν ποικίλαις συστροφαϊς και ρητορικοϊς

σχήμασι ν' άποδείξωμεν ση, ό ανευ σοβαρου λόγου άρνούμενος την δωρεαν
θα μείνη άνεmτίμητος, έφ' σσον ή θ. ΛειτουΡΥία έγένετο έν KαθηrμεΡIνη, θα
έπιημαΤQl δε

μ ό ν ο ν

έαν άπέχη της έν Κυριακη τελουμένης;

(77)

τα λεγόμενα έπίσης ύπο του μσναχου θεσκλήτου εΙς το εργον αύτσυ «Ό

αγιος Νικόδημος» σελ.

νίαν έν τΏ

Μ ι

a

312 - 3,

έκκλησίςι, την

και εΙς το όποίον προκλητικως μας παραπέμπει,

μ α Ρ τ υ Ρ

α ν

και την πανηγυΡΙΚΙ1ν διακήρυζιν

της ένότητος της έκκλησίας.

Ή ένότης αυτη δεν είναι ήθική, ύπο τιΙν εννοιαν άδελφικης τινος κοινωνίας, άλλ'

όντολογική. «ουτω δύναται ίίνευ έτέρου να λεχθΏ ΟΤΙ ή ούσία του μυστηρίου της θ. Εύ
χαριστίας καθορίζει την ούσίαν της έκκλησίας και άντιστρόφως». Το μυστήριον της θ. Εύ
χαριστίας εΙναι άκριβως το μέσον, δι' ου ή ορατη ένότης της μιας, άγίας, καθολικης κω

άποστολικης έκκλησίας σαφέστατα έκφρόζεται, κηρύσσεται και οίκοδομείται. Δια της συμ
μετοχης είς την θ. Εύχαριστίαν άπεργόζεται έκαστος ΠlΟτος την ένότητα της έκκλησίας,
δι' αύτης ομολογεί και κηρύσσει ουτος την παρουσίαν του Χριστου έν τΏ έκκλησίςι, δια

δίδοντος έαυτον τοίς moτoiG είς ίίφεσιν άμαρτιων και χορηγουντος αύτοίς το πλήρωμα
της χόρnος και τηρουντος δια του πνεύματος Αύτου την ένότητα της έκκλησίας ... » (Γ.
Γαλίτη.

Indercommunio σελ 50 - 2, Άθηναι 1966. Παράβαλε και Γρηγορίου Ίερομονό
108 έξ. Έπίσης Ί. ΖηζlOύλα: «Ή ένότης της Έκκλησίας έν Tfj θ.
Εύχαριστίςι κω τψ 'Εmσκόπφ» 'Αθηναl 1965, ενθα άναφερόμενος εις την εύχαριστιακην
χου μνημ. εργ. σελ

σύναζιν των rnoτUJV σημειοί:

«την σύναξιν ταύτην ούδόλως διστόζεl Ο Παυλος να όνoμόσ:rι «έκκλησίαν του θεου»·
ή καταφρόνησις της εύχαριοτηριακης συνόξεως άποτελεί καταφρόνηOlν της

«έκκλησίας

του θεου»... ουτω είς την σκέψlν του Παύλου !Κω των 'Εκκλησιων, αί οποίαι άνεγί
νωσκον τας έmστολός του, οί δροl:

ριακον δείπνον»
ζονται» σελ

77.

33.

(τ.ε.

θ.

Άθηναι

«συνέρχεσθω» η

Εύχαριστία) και

«σuνέρxεσθαι έπi το

«έκκλησία» η

«έκκλησία του

αύτό», «κυ

θεου»

ταυτί

1965.

«Τρόπεζα πόρεστl βασιλική' ίίγγελοι διακονουντες τΏ τραπέζη' αύτος πόρεσην Ο

βασιλεύς, κω συ έστηκας χασμώμενος; ρυπαρό σοι τα ίμάτια και ούδείς σοι λόγος; άλλα
καθαρό έστιν; ούκουν άνόπεσον και μέτεχε ...

Είπέ μοl' ει τις εις έστίασιν κληθεις τας

χείρας νίψαιτο και κατακλιθείη, και έτοιμος γένοιτο προς την τρόπεζαν, είτα μη μετέχω,
ούχ ύβρίζει τον καλέσαντα; ού βέληον τον τοιουτον μηδε παραγενέσθαι; ...

»Οί γαρ μη τούτοις (τοίς λόγοις) σωφρονιζόμενοι, ούδε τοϊς πλείοσιν' ϊνα ουν μη
μένον

ύμίν

το

κρίμα

έργασώμεθα,

παρακαλουμεν ύμας,

ούχ

ϊνα

μη

παραγίνησθε,

άλλ' ϊνα και της παρουσίας και της προσόδου άξίους έαυτους καταστήσητε... ούκ εστιν

αiτιόσασθαl άσθένειαν, ούκ εστιν αιτιόσασθαι φύσιν,

Ρ

ήμας καθίστησιν». ('Ι. Χρυσ. Όμιλ. γ' προς 'Εφεσίους,

α θ υ μ ί α

P.G. 62, 29 - 30).

μόνον άναξίους
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(Ε.Ε. σ.

6)

άποτελουν παραποίησιν του τε γράμματος και του πνεύματος των

κανόνων. Γράφει:

i.

,

«<ο θ' ΆΠΟσΤολικας Κανών, δεν προϋποτίθησι καθ' ήμέραν θ. Λειτουρ
γίαν, άφορίζων τους μη μεταλαμβάνοντας. <Ωσαύτως και ΟΙ Κανόνες Β' 'Αν
ηοχείας, Π' της Πενθέκτης, και 1Α' της έν ΣαρδικΏ Συνόδου, καθ' ους άφο

ρίζονται ΟΙ μη μεταλαμβάνοντες έν τΏ θ. Λειτουργίςι, άναφέρονται σαφως είς
τας κατα

Κυ Ρ ι α κ η ν τ ε λο υ μ έ ν α ς

λειτουργίας, και μάλιστα είς τους

μη «έν τρισιν έβδομάσι συνερχομένους». <Ως έκ τούτου συνάγεται, στι τα έπι
χειρήllατα ατινα έπικαλείται ό θείος Νικόδημος, έκ των άνωτέρω κανόνων
άποβλέπουν ΟΧΙ εις την κατοχύρωσιν της καθ' ήιιέραν μεταλήψεως, άλλ' είς
τηνάνατροπην της προκαταλήψεως _του δις η τρις του ετους μεταλαμβάνειν,
και ση, τελουμένης καθ' ήμέραν της θ. Λειτουργίαςώς ,έν Άγίψ 'Όρει,

δ ό λ ω ς

<'1 •

ΟΙ

ά π ε ι λ ο υ ν μ ε

ο ύ

ά φ ο Ρ ι σ μ α ν τους μη μεταλαμβάνοντας

'

7'
Κ ανονες».
ουτοι

'Επ αύτων παρατηρουμεν εύθυς άllέσως .ση, ή δυας των ιερων κανόνων
θ' Άποστολικου και Β' Άντιοχείας,
τ α

ο ύ δ ό λ ω ς σ η μ α ί ν ο υ ν τ α

α ύ

με τους έτέρους δύο άναφερομένους κανόνας, ητοι ταν Π' της Πενθέκτης

και 1Α' της έν ΣαρδικΏ. Ή μεν πρώτη δυας ,αφορίζει τους

Ο ν τ α ς

θ. ΛειτουργίQ και μη μεταλαμβάνοντας, ένψ ή δευτέρα τοιαύτη, τους
σ υ ν ε Ρ χ ο

11

έ ν ο υ ς

έν τΏ
μ η

μετα των πιστων έπι τρείς συνεχείς Κυριακάς. <Ότι

οϋτως εχει ή αληθης έρμηνεία τούτων, τρανον δείγμα ΟΙ κατωτέρω λόγοι των
άγίων Μακαρίου

-

Νικοδήμου:

«Βλέπετε, λοιπόν,άδελφοί μου, ση εΙναι ύποκείμενοι είς

aφ

ο Ρ ι σ Ρ. ο

u

ση εΙναι β 1 α σ

και πρέπει να μεταλαμβάνουν ουχνά,σλοι οι Χριστιανοί; και

11 έ ν ο ι να πράττωσι τουτο εις έ κ ά σ τ η ν λειτουργίαν,

δια να 1111ά φ ο Ρ 1 σ θ ω σ ι
Σύνοδον;

ά ν ά γ κ η ν

άπο τους lερους 'Αποστόλου ς και άπα την άγίαν

(-Ανηοχείας) .

»... Άκούεις, αδελφέ, τί λέγει ό μέγας 015τος της 'Εκκλησίας διδάοκα
λος (Χρυσόστομος), ση δεν εΙναι αξιοι να ύπόγουν εις ηιν λειτουργίαν σσοι
χωρις να εχουνέμπόδιον δεν εΙναι ετοιμοι να μεταλάβουν. Άλλα τί άποκρί
νεσαι; λοιπαν έπειδη τα πραγμα εχει οϋτω δεν πηγαίνω όλότελα είς την 'Εκ
κλησίαν. 'Όχι, άδελφέ μου, ΟΧΙ· μήτε τουτο σου 'έπιτρέπεται να κόμης, διότι

άφορίζεσαι καθως όρίζει ή άγία και Οίκουμενικη Πενθέκτη Σύνοδος, και λέ
γει: «Εϊ τιςέν πόλει διάγων, τρείς Κυριακας ήμέρας έν τριοιν έβδομάων μη
συνέρχοιτο, εί μεν κλη ρικας εϊη, καθαιρείσθω'

εί δε λαϊκός, άποκινείσθω της

κοινωνίας» (Κανων 80ας). τα αύτα όρίζει και ή ιέν ΣαΡ~ΙKΏ άγία και lερα Σ,ύ
νοδος, είς τον ένδέκατόν της κανόνα:

»Λοιπόν, ύπατα

έ π ι τ ί μ ι ο ν τ ο υ

aφ

ο Ρ ι σ μ ο υ

εισαι ύποκείμε

νος, άγαπητέ, έαν μη κόμης και τα δύο, να πηγαίνης δηλαδη εις την λειτουρ
γίαν και να έτοιμάζεσαι σσον δύνασαι να μεταλαμβάνης αν δεν εχης έμπόδιον'

και μήτε το εν μπορείς να παραβΏς, μήτε το αλλο». (Σ.θ.Μ. σ.

53 - 4).

Συνεπως, οϋτε είς τας έν Κυριακη μόνον θείας Λειτουργίας οί ίεροι κα
νόνες άναφέρονται, οϋτε ή άπειλή των δια τους μη μεταλαμβάνονταςάποτελεί

άπλουν και νεκραν γράμμα, ώς θέλει ή είσηγηηK:fι δυάς. 'Εν τούτοις οι συν
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τάκται της Ε.Ε. συνεχίζοντες την πρόχειρον θεολογίαν των, προσθέτουν και

τα έξης αύτην πΊν φοραν τελείως άναληθη:
«Δια να παραλείψωμεν των πνευματοφόρων διδασκάλων τα πλήθη της

Όρθοδόξου Έκκλησίας, θα άναφέρωμεν μόνον τους πρωταθλητας του άγω
νος, οπως φέρουν έγγύτερον προς την Άγίαν Τράπεζαν Μοναχους και λαϊ
κούς, τον αγιον ΜακάΡlOν Κορίνθου και Νικόδημον τον Άγιορείτην, συνερ
γασθέντας δια την εκδοοιν του ύπο τον τίτλον «Περι συνεχους θείας Μετα

ληψεως~ βιβλίου. 'Ενψ λοιπόν, έπιστρατεύουν Ί. Κανόνας και πληθυν Πα
τερικων κειμένων δια να πείσουν τους όρθοδόξους οπως μεταλαμβάνουν
συνεχέστερον, εις το έν λόγψ βιβλίον των έν τούτοις, οϋτε εις αύτο οϋτε

εΙς δλα τα βιβλία του άγίου Νικοδήμου βλέπομεν τοιαύτην αύθαίρετον άπει
λήν~. (Ε.Ε. σελ

6).

Τί άνεγνώσαμεν Όμως άκριβως ιάνωτέρω των άναληθων τούτων λόγων
της Ε.Ε.; Ούχι τα άκριβως έναντία; ΕΙναι δυνατον κατόπιν τούτου να δη

μιουργηθΏ διάλογος έρευνητικος τηςάληθείας, Όταν οί κ. εΙσηγηται έκ θέ
σεως ύπεροχης, και συνεπως πλέον ~ύKόλως τους άπλους έπηρεάζοντες,
συνεχως «άλήθειαν ού λαλoυν~ τους δε ήμετέρους λόγους εις ούδεν λογί

ζονται ώς και ήμας αύτούς; Και άσφαλως ύπο τοιαύτας προϋποθέσεις ουδέ
ποτε θα έδικαιουτο πασα διωκομένη άλήθεια, έαν δε ηρχετό ποτε και εις το
φως της ευρείας δημοσιότητος. 'Ενταυθα οί λόγω ύπεροχης έξαφανίζοντω
και μόνον Ο,ΤΙ τηλαυγες και της «φωτοφανους άληθείας~ τέκνον οί πάντες

άσπάζοντω, παν δε έναντίον αυτης, όπονθενδήποτε προερχόμενον, άποστρέ
φονται

~

κα!

,

/

αποκη ρυττουν

...

Δια δε την έπιμονην της Ε.Ε. έπι των νέων, πλην Όμως «παλαιων'> θέ
σεών της, ας ιάκούσωμεν και πάλιν την μακαρίαν φωνην των συγγραφέων
του «Περι της συνεχους θείας Μεταλήψεως» εργου.

« Λωπόν, β
ρουντω - ω της

ε β α ι ό τ α τ α

δυστυχίας

άλλα προς τούτοις εΙναι και

-,

οί μη συνεχως μεταλαμβάνοντες, ύστε

δλων αυτων των ουρανίων και θείων άγαθων'

π α Ρ α β ά τ α ι

τικων άποφάσεων του Κυ ρίου ώς

των έντολων και των δεσπο

π Ρ ο ε ί π ο μ εν,

και των άποστολικων

κανόνων, και Συνοδικων, και δλων άκόμη των κατα μέρος άγίων, οσους άνα
φέραμεν' και εΙναι ύπεύθυνΟI εΙς την

έ ν ο χ η ν

δν κάμνουσιν οί θεϊω 'Απόστολοι, και ή έν

τήτερα εΙς πλατος έφανερώσαμεν» (Σ.θ.Μ.

τ ο υ

' ΑνTlοχείςι
σελ 74).

'Εν τούτοις ή Ε.Ε. συνεχίζουσατην παράθεσιν των

ά φ ο Ρ 1 σ μ ο υ

Σύνοδος, καθως προ
ά ν α π ο δ ε ί κ τ ω ν

και πόρρψ της άληθείας l:ί{μα κειμένων λόγων της, προσθέτει εις τα άνωτέρω
και τα έξης θλιβερά, ύπενθυμίζουσα την λαϊκην παροιμίαν «φωνάζει ό κλέ
φτης για να φοβηθΏ ό νωκοκύρης».

«Λοιπόν, συμφώνως με την νοοτροπίαν αυτην των ύπο κρίσιν καλων
Μοναχων, πάντες οί άπ' αΙώνων μέχρι του νυν και είς τους μέλλοντας αιωνας
μετασχόντες, μετέχοντες η μεθέξοντεςδια παρουσίας και προοευχης, κατα

την τέλεσιν της θ. Λειτουργίας λαϊκοί, Μοναχοί, Ίερεϊς, εστι δ' οτε και

•Αρχιερεϊς

και μη κοινωνουντες η μη κοινωνήσαντες των άχράντων Μ υστη

ρίων, πάντες οδτοι είσlν άφωρισμένω, της θ. Λειτουργίας τελουμένης καθ'
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ήμέραν! Τίς δεν βλέπει τον παραλογισμον του τον

Τίς δεν διακρίνει την

;

αύτοπεποίθησιν έξ οΙήσεως ήμιμαθων τινων έρημιτων; Ποίος των άπΏiωνος

άγίων και σοφων και κανονολόγων της Έκκλησίας μας ύπεστήριξε την πόν

τολμον αύτην Ιδέαν

;

~

(Ε.Ε. σελ

6).

Και συνεχίζοντες τους έντυπωσιακους συλλογισμούς των προσθέτουν:

«Διατί τα: γρόφομεν αύτό; Δια να σας άποδείξωμεν δη δεν γνωρίζετε
τι γρόφετε. ΕΙναι ωσαν να λέγωμεν. Σείς ύποστηρίζετε, ση άφωρίζονται ΟΙ
μη μεταλαμβόνοντες έν πόση θ. ΛειτουργίQ.. 'Ενψ ΟΙ Κανόνες άφορίζουν
έ α ν

ά φ ώ Ρ ι ζ ο ν

σ ή μ ε Ρ ο ν,

έ α ν

ϊ σ χ υ ο ν

τ ώ Ρ α,

τους

κατα Κυριακην έκκλησιαζομένους και μη μεταλαμβόνοντας. Έπομένως πως
λέγετε «εις πασαν»

σελ

Βλέπετε δη δεν έννοείτε στοιχειώδεις έννοίας

;

;

~ (Ε.Ε.

10).
'Ενταυθα ή θρασύτης της Ε.Ε. έν τη παρανοήσει και παραποιήσει των

λόγων της 'Εκκλησίας, έκορυφώθη. Άγνοουντες άσφαλως ΟΙ συντόκται της
τα προηγουμένως έκτεθέντα κείμενα των άγίων οϊηνες δεόντως έρμηνεύουν
τους ιερους Κανόνας, κατέληξαν να χαρακτηρίσουν «παραλογισμό» τους λό
γους των ιερων Κανόνων, τους δε ύποστηρίζοντας τούτους «ήμιμαθείς έρη
μίτας »! 'Αναφορικως δε πόλιν με τας «οΙκουμενlOηκας» άπόψεις περι της
μη Ισχύος την σήμερον των σχεηκων προς το θέμα μας ιερων κανόνων, δεν
έξεπλόγημεν και τοσουτον καθόσον ό μοναχος θεόκλητος ηδη άπο του

1959

εχει διατυπώσει την σχεηκην θεωρίαν έν τψ εργψ του «Ό αγlOς Νικόδημος»
εις το όποίον και μας παρέπεμψεν προηγουμένως. 'Εν αύτψ, προσπαθων να

δικαlOλογήση

«το τόξιν κατεστημένου»

έπέχων πλέον

εθος του τριημέρου

έν Άγίψ 'Όρει, και δη ούδεις φόβος ύπόρχει άπειλης έπιημίου (άφορισμου)

ύπο των ιερων κανόνων δια τους μη συνεχως μεταλαμβόνοντας έκ των δυ,
ναμένων

μοναχων,

άναπτύσσει

την

θεωρίαν

της

περιωρισμένης

χρονικης

ιοχύος των σχεηκων ιερων κανόνων. Παραθέτομεν το σχεηκον κείμενον:

«Άλλ' εν έκ των Μυστηρίων της 'Εκκλησίας, ως εΙναι το της θ. Μετα
λήψεως, οπερ ύπέστη άπο της πρώτης 'έμφανίσεώς του κατα τους

,Αποστολι

κους χρόνους, τόσας μεταβολός, τόσον κατα τον τρόπον τελέσεως, Οσον και
κατα τον χρόνον και τον τρόπον μεταδόσεως, κατ' άνόγκην θα επρεπε να
καταστήση κάπως άτονωτέρους τους σχεηκους Κανόνας,

"
να

,
εντοπιση

τ ω ν,

κ α ι

έ κ

τ η ς

,
τουτων

"
,
την
ισχυν

ί σ τ ο Ρ ι κ η ς

δ ι ε τ υ π ώ θ η σ α ν»

εις

ά ν ό γ κ η ς,

(σελ

11

μ α λ λ ο ν

,

" ,
έ κ

την

τ η ς

εποχην

ό π ο ί α ς

312).

Κατόπιν της άναγνώσεως των έκτεθέντων θέσεων τίς δεν θα έκπλαγη δια
το έπικρατησαν πνευμα κατα την σύνταξιν. της μοιραίας 'Εκθέσεως; Ούδεμία
κριηκη κατοχύρωσις, ούδεις σοβαρος

11

αινων

άδολεσχίαις

ταίς τραγικαίς

έρωτημαηκαίς

ταςάπ' έτων ηδη άνηπαραδοOlακάς,

πατερικος λόγος ύποστηρίζων
άγαθων

συν

μοναχων,

με

έπi του προκειμένου, προϋποθέσεις.

τα

άναφερόμενα μάλιστα «έαν ίσχυον τώρα

των

11

», «έαν άφώριζον σήμερον» ώς έπί

σης το «,έκ της ιστορικης άνόγκης έκ της όποίας και διετυπώθησαν» ταυτα και
τα παρόμοια τούτοις δενάποτελουν

τας κινητηρίους

δυνόμεις της Παπικης

,
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aggiomamento

και

δι' ιΈν ή παπικη όφρυς έπιθυμεί την κατόρ

renovatio (78),

γησιν Πατερικων και Συνοδικων θεσμων και δρων, προφόσεl μεν «ανόγκης
των καιρων

τη δε αληθείQ. προς κόλυψιν της έαυτης γυμνότητος και ταυτο

»,

χρόνως προόδου της ένωπκης προπαγόνδας έν συνεργασίQ. μόλιστα μετ α των
σμοια πρεσβευόντων

Ii

έκ των 'Ορθοδόξων

Ιεραρχων;

Κατ' αύτον τον τρόπον

Άγία και ύπέρχρονος 'Εκκλησία του Χριστου δεν γίνεται ύπηρέπς και θε

ραπαινις των ατελευτήτων άμαρτωλων έφέσεων των πεπτωκότων τέκνων της,
έπl τψ φόβψ μήπως φανη άσυγχρόνιστος

;

'Εκ των μέχρι τουδέ έκτεθέντων λογίων των άγίων Πατέρων δεν έγέ
νετο σαφές, σπ ΟΙ ,αοίδιμοlέκείνοl άνδρες

ο ύ δ α μ ο υ

έκήρυξαν χρο

νικην ίσχυν των Ιερων κανόνων, αλλ' άνπθέτως μόλιοτα «την μοναδικην κα]
αιώνιον σπουδαιότητα» τούτων δια το πλήρωμα της 'Εκκλησίας του Χριστου

(79).

;

Φοβερον οντως και ακουόμενον το άνππαραδοσιακον συμπέρασμα της

σχολιαζομένης Εισηγηnκης 'Εκθέσεως των άγlOρεπων μοναχων, έπικροτηθεί
σης μόλιστα, εοτω και μερικώς, ύπο συμπόσης της <Ιερ6.ς ΚOlνότητος!

Ούδεμία, έπίσης, «Ιστορικη ανόγκη» ώδήγησεν τους άγίους Πατέρας,
ώς έθέλουν ΟΙ ανωτέρω

είς την θέσπισιν του θ' Άποστολικου

110vaXOl,

κα

νόνος ώς και του Β' 'Ανποχείας. Ή φύσις, ώς εϊδομεν και ό σκοπος της θ.

78.

Παράβαλε σχετικως καί: Στυλιανου Παπαδοπούλου δ. θ. και νυν Καθηγητου της

Πατρολογίας, «Συμβολη είς την θεολογίαν της ένότητος», σελ.

79.

Άθηναι

32 -3.

1970.

Ό καθηγητης του Κανονικου Δικαίου έν τψ Πανεπιστημίφ 'Αθηνων κ. Κ. Μου

ρατίδης, έν τη έπιστολικη άπαντήσει αύτου προς τον οίκουμενιοτην Μητροπολίτην θυα

τείρων κ. Άθηναγόραν Κοκκινάκην, άδελφον της

Μονης Πάτμου, γράφει και τα έξης

'1.

σπουδαιότατα δια το θέμα ημων:

«Μη δε νομίση τις δτι οί Κανόνες εις το δlOικητικον της 'Εκκλησίας άποβλέποντες

fxouv καιρικήν τινα η έξωτερικην άξίαν Ι 'Ως τονίζει ό Y.Lossky «01 κανόνες ΟΙ όποίοι
ρυθμίζουν

την

ζωην

της

'Εκκλησίας

εΙναι

άχώριστοι

των χριστιανικων

εΙναι νομικοι κανονισμοι κυρίως ειπείν, άλλ' έφαρμογαι των δογμάτων

ώραιοτάτην παρατήρηOlν
γαι των πνευματικων

Παναγία

Τριας

του άγίου Νικοδήμου

κα/ ζωηρύτων

«συνέστησε

και

ύδάτων

συνέπηξε»

δογμάτων.

Δεν

...». Κατα δε την

ΟΙ '1εροι και θείοι Κανόνες εΙναι «αι πη
και τα νοητα

την

θεμέλια»

Καθολικην

δια των

'Εκκλησίαν.

Οϊαν

όποίων

δε

ή

σημα

σίαν και σπουδαιότητα δια την ύλικην κτίσιν εχουν ΟΙ φυσικοι νόμοι, την αύτην σημασίαν
και

σπουδαιότητα

«'Έκβαλε

τους

εχουν

κανόνας

δια

την

Καινην

των στοιχείων

τάξις, και λυομένης της τάξεως,

Κτίσιν,

άπο την

την

'Εκκλησίαν,

ύλικην

κτίσιν

δλον το παν άφανίζεται.

σι

'Ιεροι

και παρευθεις

'Έκβαλε

Κανόνες.
λύεται

και τους ίερους

η

κα

νόνας άπο τι'!ν Έκκλησίαν και παρευθυς εισέρχεται η άταξία και έκ της άταξίας απασα

11

ίερα αύτης διακόσμησις

άφανίζεται».

Και άσφαλως δεν είναι ανευ σημασίας
της 'Ορθοδοξίας

των νεωτέρων

χρόνων

το γεγονος οτι

έν άπολύτφ

11

άρμονί<;ι

μεγίστη

ϊσως

φυοιογνωμία

«συν πασι τοίς άγίOlς»,

δι'

ων ό θεος KuBepvQ. την Έκκλησίαν και τον Κόσμον, έβίωσεν έντόνως και συνέβαλε δια
του εργου του τόσον άποφασlOτικως
τους

νεωτέρους

συγκεχυμένους

κα/ άποτελεσματικως

χρόνους

στου την έξ 'Αγίου Πνεύματος προέλευOlν

ύπο

της

είς την συνειδητοποίησιν

οτρατευομένης

της

'Ορθοδοξίας»

δόξου Τύπου» τείίχος

149 -150

σελ.

του

κατα
Χρι

ώς κα! την' μοναδικην και αίώνιον σπουδαιό

τητα των ιερων Κανόνων δια τι)ν άπολύτρωσιν των πιστων».

και έδραίωμα

'Εκκλησίας

(Οί ίεροι Κανόνες <ωτυλος

9 -10. Άθηναι 1972. Άνάτυπον έκ του «'Ορθο

της 1ης Νοεμβρίου

1971).
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Λειτουργίας,

α π α ι τ ο υ ν

κ α

1

θ αα π α ι τ ο υ ν

έ σ α ε.Ι

την

συμμετοχην εΙς το θειότατον Μυστή ριον των μη 'έν έπιτιμίοις οντων πιστων .

.Ενταυθα

πρέπει να τονισθΏ προς άπόδειξιν των λεχθέντων στι, καίτοι

0,1

καθημεριναι συνάξεις των moτwv επαυσαν να τελωνται εΙς τους μεταποστο
λικους χρόνους και ώρίσθησαν τακται προς τουτο ήμέραι,
Μήτηρ

Έκκλησία,

ευρε τρόπον
Μάννα»

προς συνεχη

ϊνα καταστήση

τον

κ α θ η μ ε Ρ ι ν ην

πνευματικην

οντως

(80)

τροφοδοσίαν

«έπιούσιον

αρτον

παρα ταυ τα ή

των τέκνων

»,

το

της

«ούράνιον

τροφήν, μιμουμένη εΙς τουτο την φιλόστορ

γον λεχώ, nΙν συνεχως παρέχουσα την έαυτης ζωηφόρον θηλυν τοίς νεογεν·

νήτοις.

(81).

Παραθέτσμεν έν συνεxεί~ την πράγματι ίστορικην άλήθειαν έπι

του προκεΙμένου, την αναιρουσαν 'έκ θεμελίων τας «ίστορικας άνάγκας» των
συντακτων της περιωνύμου Ε.Ε.

«Καίτοι δε αι των mOTWV συνάξεις έπαύσαντο καθ' ήμέραν γινόμεναι,
ώς ανωτέρω εϊρηται, άλλ' σμως ή καθ' έκάστην ήμέραν μετάληψις της θείας
κοινωνίας ένομίζετο παρα τοίς χριοτιανοίς

6.

π α Ρ α ί τ η τ ο ς

ε ί ς

α ν α γ κ α ι ο τ ά τ η

σ ω τ η Ρ ί α ν.

κ α

i

Τούτου δε ~νεKα άπο της β'

και γ' έκατονταετηρίδος έπεκράτησε τοεθος του παραλαμβάνειν ~Kαστoν άπο
του ιερέως αρτον ήγιασμένον και τηρείν αύτον κατ' οΙκον, ινα έκάστης ήμέ
ρας αύτός τε και ΟΙ έαυτου οΙκείοι μεταλαμβάνωσιν

. ..

'Αλλα και κατα την

δ' και ε' έκατονταετηρίδα εύρίσκομεν το εθος τουτο έπικρατουν έν τώς κατ'

Αϊγυπτον Έκκλησίαις. (Μ. Βασ. έπ.

93n). «Πάντες γαρ ΟΙ κατα τας έρήμους

μονάζοντες, ενθα μη εστιν ίερεύς, ΚOlνωνίαν οΎκοι κατέχοντες, αφ' έαυτων

μεταλαμβάνουσιν. Έν ΆλεξανδρείQ. δε και έν Αίγύπτφ ~KαOToς και των έν
λαψ τελούντων, ώς έπi το πλείστον, εχει κοινωνίαν έν τψ οΎκφ αύτου

(ΝΙΚ. Καλογερα, Χριοτιανικη Άρχαιολογία, σελ.

... »

437).

Συνεπώς τίς δεν αντιλαμβάνεται την σημερινην τραγικην πραγματικό
τητα της Εύχαριοτιακης ζωης του ίερου ήμων Τόπου, σταν έπl δεκαπέντε
συνεχείς ήμέρα,ς ή βασιλικη Τράπεζα παρατίθεται !Πλουσία, ή Ούρανία βριuσις

80. «' Αφου αΙ άγάπαι διεχωρίσθησαν της τελετης της θείας Εύχαριστίας, ή τελε
σιουργία του μυστηρίου τούτου, έτελεϊτο σπανιώτερον καθόσον κατα. την αύτην περίπου
έποχην αΙ των πιστων συνάξεις έπαύσαντο καθ' έκάστην ήμέραν γινόμενω. Τούτων οϋ
τως εχόντων, επρεπε να. άρισθωσιν ήμέραι τινες της έβδομάδος εΙς τελεσιουργίαν του
μυστηρίου τούτου, κω τοιαυΤα/ ώρίσθησαν έν ταϊς της Άνατολης μάλιστα 'Εκκλησίως
ή Κυριακή, ή Τετράς, ή Παρασκευή, και το Σάββατον» Νικ. Καλογερα, «Ποιμαντική» σελ.
430, 'Αθηναι 1883. Παράβαλε και το του ϊερου Χρυσοστόμου: «Κα/. έν ΠαρασκευΩ και
έν Σαββάτψ κω έν Kυριακfj και έν ήμέρQ. μαρτύρων ή αύτiι θυσία έmτελεϊτω» (Όμιλ.
ε' είς την Α' tmoτoλIιv προς Τιμόθεον. Ρ.Ο. 62, 529). Λεmομερείας δρα κα/. έν τψ εργφ:
«'Ο άγνοημένος Θησαυρος» Θεοδοσίου μοναχου, σελ.

210

κα/. έξης.

81. «Μη τοίνυν ραθυμωμεν τοιαύτης ήξιωμένοι άγάπης τε κω τιμης' ούχ άρατε τα
παιδία μεθ' οσης προθυμίας δράσσετω του μαστου; μεθ' οσης άρμης έμπήγνυOl τΩ θηλΩ

τα. χείλη; Μετα τοσαύτης προσίωμεν κα/. ήμεϊς Tfj Τραπέζη ταύτη, κα/. Tfj θηλfj του ποτη

ρίου του πνευματικου, μαλλον δε κα/. μετα πλείονος, έλκύσωμεν ώς παιδία ίιπομάζια του
Πνεύματος την χάριν, κα/.

μ ί α

τ α ύ τ η ς τ η ς τ Ρ ο φ η ς».
Ματθαίον).

ή μ ϊ ν

ε σ τ ω

ό δ ύ ν η

τ Ο

μη

μ ε τ έ χ ε 1 ν

('1. Χρυσοστόμου, άμιλία 82α εΙς το 260ν κεφ. του κατα.
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πόσις .πρόκειται τοϊς 11αοι και δμως «ούδεις ό μετέχων»;

Kal

μετέχ:n τις λόγφ έπιτιμίου

11

Και το να μη

και ύπακοης του εΙς το έπικρατουν εθος, το αντι

λαμβανόμεθα' το να ύπάρχουν δμως μοναχοι οφοδρώς έruθυμουντες μίαν συ
χνοτέραν συμμετοχην εΙς το Μυστήριον και να άποδιώκωνται της Τραπέζης,

ϊνα μη σκανδαλισθουν

οί μη μετέχοντες,

τουτο τίς δύναται να φαντασθΏ

;

έννοήσας δε τίνα άποκλαύσπ περισσότερον, τον έπιθυμουντα και έμποδιζό

11

μεν ον,

τον άπωθουντα τον προσερχόμενον

τιπνευματικης

«συμφωνίας»;

, Ιδου

πρ~ς διατήρησιν

της λίαν άν

διατι ή τοιαύτη και τοσαύτη της Ε.Ε.

ρητορεία' προς παραμυθίαν της ήμετέρας ραθυμίας', προς καθησύΧασιν της

διαμαρτυρομένης συνειδήσεως

μοναχών τινων,

θεραπείαν του ένυπάρχοντος τραύματος

προς

έπικάλυψιν και

ούχι

...

"Ας μας έπιτρέψουν δμως οί κ. Είσηγητα! μετα της 'Ιερας Κοινότητος,
να θέσωμεν και ήμεϊς εν έρώτημα' ούχι στομφώδες

11

άγωνιώδες,' κατα το

είσηγητικον εθος, άλλ' άπλουν και σαφές:

'Εάν τις κληρικος η λαϊκός, 'Ιεράρχης

. περ!

11

μοναχός, παραβΏ τους σχετικοUς

νηστείας ίεροUς κανόνας ένψ δύναται να τους τηρήσ:n, άφορίζεται η οϋ

;

'Ήτοι δύναται ή 'Εκκλησία, έφαρμόζουσα το σχεnκον αύτης δικαίωμα αμα

11

και ύποχρέωσιν, να άφορίσ:n τον παραβάτην,
κίλους λόγους, εύρίσκεται ό πταίστης

θεου

11

ού;

'Αδυνατουμεν

μη ένεργήσασα τουτο διαπΟ1

δ υ ν ά μ ε ι

να πιστεύσωμεν

ύπόλογος άπέναντι του

το δυνατον

αρνητικης

άπαντή

σεως. ''Η μήπως ή εύχαριστιακη συμμετοχη του πιστου εΙναί τι το κατώτερον
της νηστείας και ούχ! μετα πλείονοςέμφάσεως
μενον

82.

; (82)

ύπο της 'Εκκλησίας τονιζό

Έαν δε πάλιν οί άνωτέρω κανόνες «δεν Ισχύουν σήμερον» διατί

Και παλωότερον έmστεύετο και έκηρύσσετο ύπο των άντικολλυ6άδων, δη ή μη

συχνη συμμετοχη είς το Δείπνον του θεου των δυναμένων, ούδόλως έπιτιμαται ύπο τη<:
Έκκλησίας, διο και fλεγον:

ά ν ε π ι τ ί μ η τ α

«' Αλλα

τί έπώρων μεγαλύνεις τοσουτον τα δια σμικρότητ('

παροφθέντα; ~ Άλλ' έδέχοντο εύθυς και τιΊν άπόντησιν άπο τον

~μψυxoν Νομοκάνονα της άθωίτιδος γης:

κάνταυθα, φής;

«Είς ωτα μη άκουόντων λέγειν

έοίκαμεν. Τί

Άνεmτίμητοί σοι οΙ τους ίερους παραβαίνοντας κανόνας, και τα εύαγ

γελlκα διατάγματα;

οΙ το 6φειλόμενον μη ποιουντες;

Τίνος κανών έστιν, δ τους πιστους καθ' δλην τιΊν διακαινήσιμον έ6δομάδα άξιων συν

αγομένους έν

Tfi

έν Τρούλλφ;

Ή δε έν Τρούλλφ έν τ@ β'

τούς άποστολlκους
ά φ ο ρ ί ζ ε ι

έκκλησίςι μετ' εύφροσύνης,

κανόνας

έmσφραγίσασα,

και αύτη τον έν

tfi

κατατρυφαν των θείων μυστηρίων;

Ού της

αύτης κανόνι μετα πάντων των αλλων και
ούχι δι'

συνάξει

tfi

αύτων

τε κω του

β'

Άντιοχείας

των μυστηρίων μεταλήψει μη napaHF.

νοντα, άλλα παραιτούμενον την μετάληψιν; Ούχι τελευταίον έν τ@ αύτ@ κανόνι φησίν:
«ΕΙ τις άλω κανόνα τινα των είρημένων (ων δηλαδη έπεσφράγισε) καινοτομων η άνα
τρέπειν έπιχειρων, ύπεύθυνος fσται κατα τον τοιουτον κανόνα, ώς αύτος διαγορεύεl,
ηΊν έπιτιμίαν δεχόμενος, και δι' αύτου έν ωπερ mώει θεραπευόμενος.:.;

Ούχι κατα του θείου Χρυσοστόμου του δίκην φωστηρος έν κόσμφ λόγον ζωης έπέ
χοντος συγγράμματα, ώς θεοπαρόδοτα φησίν, έν τ@ α' αύτης κανόνι έmσφραγίσασα,
συναγανακτεί κω αύτη μετ' αύτου έν tfi γ' προς Έφεσίους όμιλίςι κατα των άναιοχύν
των κω Ιταμως έστηκότων έν 'rfi συνάξει; Ούκ αύτα ταυτα κω αύτη τα έκείνου συν έκείνφ
κω μετ' έκείνον 60ξί: «πας δ μη μετέχων άνώσχυντος κω ίταμως έστηκώς»;
Τί δέ σοι ή έξης Ζ' ΟΙκουμενική; ΟύχΙ κω έν τε τ@ α' και lα' αύτης κανόνι,
πάντας τους ίερους κανόνας όφείλομεν τηρεϊν λέγουσα, οΙς αi προ αυτης έmτιμωΟ1,
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να ισχύουν ΟΙ ~τεΡOI τοιουτοι (10ος, 450ς ,Αποστολικός, 150ς της Πρωτοδευ

τέρας)

ΟΙ όποίοι και άφωρίζουν τους μετα αιρετικων και άπλως «άκοινω

ν/μων»

συμπροσευχομένους;

Διατί να διακόψουν

έν

τοιαύτη

περιπτώσει

τόσαι ιεραι Μοναι και Σκηται ( 83) το μνημόσυνον του αιρετικου Πατριόρχου
ούχι διότι ισχύουν

;

;

Πιθανον σμως να έρωτηθωμεν: Και εΙναι δυνατον ν' άφορίζωνται τόσα
πλήθη μοναχων ώς συμβαίνει π.χ. έν άγίψ 'Όρει, έπι τιμ λόγψ και μόνψ της
ιιη συνεχους συμμετοχης των είς το Μυστήριον, η ώς γρόφει ή Ε.Ε. «πόντες

ΟΙ απ' αίώνων μέχρι του νυν και είς τους μέλλοντας αίωνας, μη μετασχόντες,
μετέχοντες, η μεθέξοντες»; Κατ' άρχην άπαντωμεν στι το έπιχείρημα εΙναι

αξιον γέλωτος, διότι προσπαθεί με στατισnκας συγκρίσεις να μετριόση τον
βαθμον της τελουμένης παραβόσεως η μαλλον τελείως να διαγρόψη. "Ερω

τα/μεν' και ήμείς κατα τον ανωτέρω συλλογισμόν: ΕΙναl δυνατον να άφορί
ζωνταl τόσα έκατομμύρια χριστιανων συζύγων δια τον μοναδικον λόγον της
μη τεκνογονίας κατα την φωνην της Έκκλησίας; ΕΙναι δυνατον ν' άφορίζων
ται τόσα έκατομμύρια νέων άγόμων, άλλα διατι ούχι και ώρίμων ύπόνδρων ι

δια τον λόγον της μη τηρήσεως της ήθικης καθαρότητος κατα τας έππαγας

των ιερων κανόνων και του ιερου ΕύαγΥελίου; ΕΙναι δυνατόν, δια να ελ
θωμεν είς ~τερoν έπίμαχον σημείον, να μη έπιτιμωνται ποικίλως την σήμερον
τόσα πλήθη κληρικων και δη

'Ιεραρχων, διότι κοινωνουν

είσέτι -(iλλoι

άμέσως και ~τεΡOI έμμέσως - , ού μόνον μετα του αιρετικου Πατριόρχου

Κων )λεως, ,άλλα και των έπαινετων αύτου, 'Ιακώβου Άμερικης, θυατεί

ρων Άθηναγόρου, Άλεξανδρείας Νικολόου, Άθηνων 'Ιερωνύμου; Βεβαίως
ύπόρχουν άπειρόριθμα τοιαυτα παρ6λληλα τα όποία θα ήδυνόμεθα να προσ

κακείνη ώσαύτως έπιnμζί, οΟς μεν συναφορίζουσα, ους δε συγκαθαιρουσαι; πως
άνεπιnμήτους παροφθηναι φης ύπο της ΣΤ'

τους ώς δέδεικται ούχ δπως ύπ'

άλλα και ύπο της Ζ' έmnμωμένους;~ (Χ.Ν. σελ.

83.

Δεν

είσερχόμεθα είς

την

ούσίαν της

ουν

αύτης,

51-2).

γενομένης «διoκoπi'jς1>, ητις

συνιοτζί το

όλιγώτερον παρψδίαν όρθοδόξου άνηδράσεως, δεδομένου δη αΙ διακόψασαι το μνημόσυνον

Ιεραι Μοναι

fxouv

π λ ή μ η

Πλείονα και λεmομερως είς:

μενισμου» σελ.

194

κ Ο ι ν ω ν ί α ν

μετα των διακρατούντων είσέτι τουτο

!

Θεοδωρήτου Μοναχου «Διάλογοι της Έρήμου περ} Οίκου

έξ. Άθηναι

fργψ, και έν τφ προσώπψ του

1971. Ένταυθα
παπα - Νεοφύτου

δέον να προοτεθϋ δη έν τφ άνωτέρψ
κω των συνεργατων αύτου, δ άναγνώ

στης θι ϊδ.n απαντα τα έmχειρήματα των έσχάτως άναφανέντων «συνηγόρων1> του μνημο

σύνου του

' Αθηναγόρου

κω της καινοτόμου πορείας της ·Eλλαδικi'jς Έκκλησίας, ων δυ

στυχως, fξαρχος δ έν 'Αθήναις 6ιων άΡXlμ. Έmφάνιος Θεοδωρόπουλος. ουτος συν τοίς
lίλλoις, «ού παύεται ήμέρας και νυκτος1> lίδΙKα λαλων κατα του Ιερου άγωνος των Πα

λαιοημερολογιτων, QXPI σημείου να τους θεωρπ και έμφανίζ.n ώς αΙρετικούς 1 Ποίος;

·0

«κατ' έmλογην» ύπερασmoτης των

των έρμηνευτής

1• "

1.

κανόνων

και κατα «κλίσιν~

καρδίας δεξιος τού

την δμοίαν ώς ανω τακτικην έμφανίζει άπο έτων και το περιοδι

κον «'Ενορία», καταντησαν ταπεινον οργανον της Κρατικης

-

οίκουμενιοτικης έν τπ πλειο

ν6τητι αύτης 'Εκκλησίας του κ. Ίερωνύμου, άσπόνδυλον κω καιροσκοmκόν.
·Ομου

μετα της τραγικi'jς

«Άναπλάσεως~,

άποτελουν

τους

νέους

φαρισώους

200υ α/ωνος, τους n'ιν κάμηλον κατωτίνοντας, τον δε :κώνωπα... διϋλίζοντας Ι

...

του
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θέσωμεν, άλλα ιί προς τουτο; Μήπως σύνολος ότου Εύαγγελίου ήθικος
Νόμος, ϊνα όμιλήσωμεν γενικώτερον, δεν καταπατείταιύπο της πλειονότητος
των χριστιανων, ώς επίσης και οί ίεροι Κανόνες των άγίων και
, θεοφόρων

της 'Εκκλησίας Πατέρων; Μήπως δια τουτο ισχύουν
θα

π α ύ σ ο υ ν

ό λ ι γ ώ τ ε Ρ ο ν,

να ισχύουν μέχρι τέλους του κόσμου τούτου

η

; '"

'Ενταυθα πρέπει να τονισθΏ, δια να έπανέλθωμεν εις το θέμα ήμων, ή
πλημμελης ρητορεία των κ.

εισηγητων οϊτινες όσάκις αναφέρονται είς το

κρίσιμον σημείον των άφοριζομένων, τεχνηέντως ιάποφεύγουν ν' αναφέρουν
και την αίτίαν την και δημιουργουσαν τον άφορισμόν, ητοι

ϋ π α Ρ ξ ι ν

έ π ι Τ ι 11 ί ο υ!

μίαν θ. Λειτουργίαν
αύτων οί
ματος

10

τ η

εΙναι δυνατον να παρευρίσκωνται

990 άφορίζονται,

η Kαl

μ η

τουτο εχει μεγίστην σημασίαν, διότι εις

1000

πιστοι και έξ

μόνον να δύνανται να μεταλάβουν ώς ύπάρχοντες

(ητοι επιτιμίου

ν

«βασάνου

συνειδήσεως»).

ώς παριστάμενοι και μη μεταλαμβάνοντες

ανευ κωλύ

Οί λοιποι

;

Άσφαλως

συνεπα/('
Ο Χ Ι.

ουτοι λόγφ μεσολαβησάσης ένοχης των εχουν καταστΏ μη ίκανοι (άνάξιοι)
προς θ. Κοινωνίαν.

Οί ίεροι Κανόνες (θ' Άποστ. Kαl Β' Άντι.)
τ α ι

εις αύτούς, άλλα τους

δ υ ν α μ έ ν ο υ ς

δ ε ν

α ν α φ έ ρ ο ν

μετασχεϊν Kαl «αποστρε-

φομένους» την θ. ΝΙετάληψιν, ητοι παραιτουμένου ς και δια διαφόρων λό

γων και προφάσεων απέχοντας του θείου Μυστηρίου.

Ή 'Εκκλησία οταν ·ένομοθέτει δια των

έ π ι Τ ι μ ί ω ναύτης ( 84 )

την ποινην του αφορισμου εκ των θείων μυστηρίων δια τους ποικίλως άμαρ
τήσαντας, η δια τους δνταςέν τΏ εύχαριστιακΏ συνάξει αξιους και μη μετα
λαμβάνοντας, ούδεν ~τερoν έπεθύμει να καταστήση σαφές, ειμη την συνεχη
ύποχρέωσιν της συμμετοχης των πιοτων εις το Μυστήριον, ή όποία συμμετοχη

δ ι α κ ό π τ ε τ α ι

μ ό ν ο ν

έξ άμαρηων του πιστου η έκουσίου αύτου

αποχης.

Ή ανωτέρω πραξις της 'Εκκλησίας περιείχε προσέτι και τους έξης παι

δαγωγικους σκοπούς. πρωτον μεν εφύλαττεν τους πιστους εις συνεχη πνευ
ματικην έγρήγορσιν προκειμένου να εύρισκωνται ετοιμοι και ανευ κωλυτι
κων άμαρτημάτων κατα πασαν σύναξιν' εκ δευτέρου δέ, είς περίπτωσιν καθ'
ην πιστός τις έκ των άξίων θα ήδιαφόρει να μεταλάβη, έπαιδεύετο
φ ε Ρ ό ν τ ω ς

σ υ μ

δια του αφορισμου (χωρισμου) έκ της Τραπέζης, ούχι βε

βαίως ηΊν στιγμην εκείνην, διότι ηδη αύτοπροαιρέτως και έκουσίως απείχε
ταύτης, αλλ' εκ της προσεχους εύχαρισnακης συνάξεως, δια να αντιληφθη

οϋτω την ύποχρέωσίν του απέναντι του Μυστηρίου, ητις ύποχρέωσις δεν θα
έρρυθμίζετο έξ ύποκειμενικων κριτηρίων, άλλα ύπο της «Κανονικης» τάξεως
και φωνης της 'Εκκλησίας.
Τις δεν διαβλέπει εις τα ανωτέρω έκτεθέντα την φροντίδα, ηΊν μέριμναν

84.

'Όρα ώραlΟτ6την πεΡΙΥραφην των τιθεμένων ύπο των πνευματικων έΠlΤιμίων

ώς Kαl περΙ του σκοπου αύτων, παρ6: Κ.
τελούμενα έν

αύτφ)

κεφ6λωον

Νθ'.

Κ α λ λ

1

ν ί κ ο υ

«Ό ΧΡlΟτιανικος Ναος και τα

.
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και την άγάπην της Έκκλησίας ; ΤΙς δεν γνωρίζει έκ της καθημερινης πείρας
καΙ γνώσεως, δτι μόνον άμελείς η νόθοι γονείς

παιδεύσουν

ύπα πασαν καλην

-

fvvoIav -

ά δ ι α φ ο Ρ ο υ ν

τα τέκνα των

να

;

Έκ ποιμαντικων άσφαλως λόγων, ηδηάπο της έποχης του άγίου 'Ιωάν

νου του Νηστευτου (60ς αίών.) αί

fxouv

τ ά ξ ε ι ς

των

μ ε τ α ν ο ο ύ ν τ ω ν

σχεδαν καταργηθη ύπο της Έκκλησίας(85), διατηρουμένων μόνον του

έξέρχεσθαι είς τον Νάρθηκα, και του σπουδαιοτάτου, του μη μεταλαμβάνειν.
Άπα δε του θ' αiωνoς έκλείπει και αύτη ή είς τον Νάρθηκα fξοδος των έν
έπιτιμίOlς (86), ένψ παραμένει ίίχρι της σήμερον έν ίσχύει ή στέρηως της

συρμετοχης είς το Μ υστή ριον μετα της ποικίλης
ώσεως του πεπτωκότος

ί δ ι ω .τ 1 κ η ς

έξJλε

δια νηστειων και έτέρων ύποmασμων της σαρ

mmou,

κος και του πνεύματος.

Βεβαίως ή έπιβολη του άφορισμου είς τους δυναμένους μεταλαβεϊν και

άρνουμένους τουτο, άπησχόλησε σοβαρως μόνον την άρχαίαν Έκκλησίαν
με την σφριγωσαν λειτουργικην ζωην και το πληθος των ανευ έ·πιτιμίων με

τεχόντων και «παραιτουμένων:ι> την θ. Μετάληψιν. των «χρυσων αiώνων ~
παρελθόντων και της άμαρτίας πληθυνθείσης, fκτοτε, πασα ή ποιμαντικη της
'Εκκλησίας φροντις άναλουται κυρίως είς την έπίδεσιν των τετραυματισμένων
ύπο της άμαρτίας τέκνων Της, ένψ τα σχετικα έπιτίμια -δια τους άξίους ΚαΙ
μη μεταλαμβάνοντας έmσείονται, κατα κύριον λόγον, είς την πτυχην της
χριστιανικης ζωης ή όποία άντεκατέστησεν την πρώτην ζωσαν ευσέβειαν, Tlιν

μοναχικήν, έν αλλοις λόγοις, πολιτείαν.

.

Οϋτως την σήμερον, μόνον έν τψ Μοναχισμψ δύναταί τις να ΙδΏ λαμ
βάνουσα χώραν την άνωτέρω παράβασιν των ίερων κανόνων, λ6γφ άκριβως

της καθημερινης σχεδον παρουσίας των μοναχων κατα την λειτουργικην σύ

ναξιν και παρα ταυτα μη μεταλαμβανόντων Ι Δυστυχως ού μόνον ό ΆΥιορει.;,
Τ1κος ΜοναχισμΌς άλλα και ή πλειονότης των έν κόσμψ Παλαιοημερολογι
τικων ίδίως ένοριων καΙ Μοναστηρίων, παρουσιάζουν το θλιβερον φαινόμενον

της

ά

11

ε τ ό χ ο υ

παραστάσεως των έκκλησιαζομένων,

ούχι διότιπόντες

οι άπέχοντες άνήκουν είς την τάξιν των άναξίων, ,άλλ' ~νεKα ισχύος έθίμων

έν

85. «01

μετανοίςι

διατελουντες

mστοί,

έχωρίζοντο

είς

πέντε

τάξεις,

διακρι

νόμεναί άπ' άλλήλων Kαl έκ της θέσεως, έν η ησαν υποχρεωμένοι να μένουν. Διεκρί
νοντο δε α' είς την των
ρίmοντο προ

των

Olν υπερ αύτων.

6'

π ρ ο σ Κ λ α 1 ό ν τ ω ν

προπυλώων

του

Είς την των

του ναου. γ' Έίς την των

ναου

iκετεύoντες

η χειμαζομένην τάξιν, οΥπνες έρ
τους

ά Κ Ρ ο ω μ έ ν ω ν,

υ π ο π ι π τ ό ν τ ω ν,

συνίσταντο

μεν

μετα

των

moτwv,

στήριον της αγίας Μεταλήψεως' και ε'

lίνευ

δμως

lνα δεηθω

η γόνυ κλινόντων, οίπνες γονυ

κλινείς Υσταντο έν τψ καθολικψ του ναου. δ' Είς την των
οϊnνες

είσερχομένους,

οίnνες ϊσταντο έν τψ νάρθηΚl
σ υ ν 1 σ τ α μ έ ν ω ν,

δικαιώματος

μετοχης

εiς

το

μυ

είς την των συνισταμένων ώσαύτως, Kαl δικαι

ουμένων μεν της αγίας Μεταλήψεως, ανευ δμως δικαιώματος, ίνα προσφέρωσι κω τα

δια το μυστήριον άναγκαία
πούλου, μνημ.

86.

Κ.

fpy,

σελ.

δ ίίJ Ρ α'

~τoι πρόσφορον, οΙνον κ.λ.π.) Γ. Παρασκευο

149.

Κα.λλ1νίκου, μνημ.

fpy.

σελ.

466-7.

8
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"Τυπικων άγνώστων έν τfί Όρθοδόξφ

Kai

Έκκλησί~,

την έλευθέραν και άδιόριστον πρόσοδοντων πιστων

,Ασφαλως

αηνα Kαl άπαγορεύουν

(87) .

την πασαν εύθύνην δια το άνωτέρω θλιβερον γεγονος ύπέχουν

κατ' έξοχην ΟΙ πνευμαTlΚOI κω διδόσκαλοι, ΟΙ μη παιδευόμενοι και παιδεύ
οντες αμα κατα τους ίερους Κανόνας τον λαον του θεου

(88).

Είδll\ως δε έν Άγίφ ';Ορει ΟΙ Καθηγούμενοι, Πνευμαηκοι και πόντες ΟΙ

δυνόμενοι ~xεIν λόγον κω παρα ταυτα σΙΥουντες, με άποτέλεσμα το Μονα
Χικον τόγμα να ίσταται έξ άγνοίας του και άκουσίως «ίταμως~ ένώπιον της

καθημερινης σχεδαν προσφερομένης άναιμόκτου θυσίας, άναμένων την ελευ·
ων της ώρισμένης ήμέρας της και μόνης δυναμένης «ταρόξαι τα ϋδατα» προς

άπόλαυOlν των δωρεων της «καινης:& κολυμβήθρας του Σιλωόμ

...

Τέλος δέον να σημειωθΏ δη δια πασαν έτέραν περίπτωσιν καθ' ην" το
Ιερον Ποτήριον προσφέρεται έλευθέρως και ΟΙ δυνόμενοι μεταλαβεϊν έν γνώ
σει των η άγνοίQ., άπέχουν τούτου, άδιαφορουντες δια τα κανονικως ύπο της

'Εκκλησίας έντελλόμενα,

α ύ τ ο α φ ό ρ ί ζ ο ν τ α 1,

ητοι έκουσίως

στερουνται των θείων Δωρεων του Μυστηρίου, ένψ συγχρόνως έπιημωνται
,e,
('
,
ΚαΙ

υπο

των σχεηκων

ιερων

κανονων.

87. 'Αποσιωπουντες τραγικωτέρας πρoσωmκας έμπειρίας άποκλεισμου έκ του Μυ
στικου Δείπνου, έπi τψ λόγφ κω μόνφ διότι προσήλθομεν προς μετάληψιν έν ήμέρQ.
Κυριακη, άναφέρομεν το κατωτέρω λίαν έκφρασηκον γεγονος της φοβερας παρανοή
σεως του σκοπου της θ. Λειτουργίας.

Ιερευς έξέρχεται είς την

·0

πίστεως κω

ωραίαν Πύλην άναφωνων το

άγάπης πρoσέλθετε~. Γυνη

έκ του

«Μετα φόβου

θεου,

έκκλησιάσματος ύπακούουσα είς

την

πρόσκλησιν του Ιερέως προσέρχεται να μεταλάβ:rι, δτε δ λειτουργος της λέγει μετα

ζωηρας φωνης: «που ησουν χθές;" κω άπευθυνόμενος προς το έκκλησίασμα: «Δέν
σας fxoo πη έπανειλημμένως να μην fpxeoθe Κυριακη να μεταλάβετε' το Σάββατον
γιατί

λειτουργουμεν; '>

κω τα ίσχυρότερα
μαηκης παρανοήσεως
Σημειωθήτω,
μερολογιτων
χην

είς

ρους,

ύπο

άγιορείτας

δη

88.

την

βάσει

τη

έρμηνείQ.

του

της

Ιερομον ά.'{ους,

έθων

διαλαμβάνομεν έν τη Ζ'
έν

να έγγίσουν

την

των

κω

ti

σήμερον,

το κράτος

εύθύνην ταύτην

rnστους

άδύνατον

έαν

και πρωτοστατήσαντας είς

λαβείν
μος

εΙναι

του σκοπου της τελουμένης

ένταυθα,

διατελη

τους

σχόλια

άναιμόκτου
έν

άνωτέρω

τους

βάθος

τijς

έγκλη

θυσίας ..

«κόσμφ,>
άγνοίας,

έξελθόντας

το

Kav

Έκκλησία
τουτο

μετα

το

των

όφείλεται

1924

έξ

Παλαιοη
κατ'

έξο

Αγίου

'Ό

δημιουργίαν παραρτημάτων Γ.Ο.Χ.

οϊηνες

ieptoov,

έθίμων

άγνώστων

έμποδίζουν τους
έν

τη

μέλλοντας μετα

ΈκκλησίQ.,

πλην

των

δσων

θέσει του παρόντος, διαζωγραφεί άριστα Kαi δ iερος Νικόδη
ΛΒ'

,AΠOστOλIΚOυ

κανόνος,

γράφων:

«Κατα δε το νομικον του Φωτίου, τιτλ. θ' κεφ. Ι', Kαi τον σχολιαστην Βαλσαμωνα,
άνίσως
των

έπίσκοπος

μυστηρίων,

η

πρεσβύτερος,

κατα

τον

σύστασιν, Kαi προσευχην έν τη
i:

i':

κη ν

κ αι

μεγαλύτερον

ε ϋ λ ο γ ο ν
Ιερέα'

δ

δε

ηθελεν

Βαλσαμωνα

άφορίση

κω

ΈκκλησίQ.)

α ί τ ί αν,

άφορίσας

ηνα

Βλάσταριν,

χω Ρ ις

άπο
είτε

την
και

κοινωνίαν
την

μετα

κ α μ μ ί α ν

έ ν ή

δια

να

Ρ γ η

παθαίνη
σ ε

ν~.

δικαίως

έπίσκοπος

έκείνο το

την

rnoτGJv

α ν ο ν ι

δ μεν άφορισμος αύτος να λύεται άπο τον
η

πρεσβύτερος

ΝΑ

ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ

τον άνώτερόν του, δσον καιρον ~Kείνoς καταλαμβάνει δη εΙναι άρκετός.

γίνεται,

κ

(είτε

των

ίδιο

όπου

είς

τον

αλλον

άπο

τουτο δε να

ά δ

ί κ

ω

ς
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Συνεπως ΠΑΝΤΕΣ, άπο του έπισκόπου μέχρι του τελευταίου mστου,
iSντες €:ν τη

eelQ

Λειτου PYlQ, ύποχρεουνται να ύπακούουν και συμμορφωνται

άναφορικως

προς την προσέλευσίν

των είς το θείον

Μυστήριον,

ούχι είς

άνθρωπίνους παραδόσεις και παρερχόμενα τυπικό, άλλα είς την γνησίαν και

μοναδικην φωνην της Ίερας Παραδόσεως.

'Ήτοι οί μεν έν έπιτιμίψ θα άπέ

χουν των άγιασμότων, οί δ' αξlΟΙ θα μετέχουν τούτων έν βαθεϊQ συναισθήσει
της «Δναξίου» άξι6τητός των εύχαριστουντες τον Εύεργέτην, και τροφέα των

ψυχων αύτων

!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οί έν πόση

eelQ AenoUPYlQ

έπιτιμίου, έαν δεν μεταλόβωσιν,
τιμωνται.

εύρισκόμενοι

πιστοί, και iSντες έλεύθεροι

άφορίζονται ύπο της 'Εκκλησίας,

ητοι

tm-.

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

'Όταν ή πλειονότης τού έκκλησιάσματος δέν μεταλαμβάνπ,

ή έειλαστήριος Θυσία άπόλλυσι τήν έαυτης άείαν

;

θΕΣΙΣ Γ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Συμφώνως με τον περl αφορισμου ίσχυρισμόν σας, αΙ καθημερινως τε
λούμεναι θ. Λειτουργίαι εν ταίς "Ι. Moναiς, Σκήταις κω "Ησυχαστηρίοις, 5χι

μόνον γίνονται α ν ω φ ε λ ω ς,

μη μεταλαμβανόντων των προσερχομένων,

άλλ' αύτοράτως δημιουργουν και λόγον αφορισμου είς βάρος των ...

,Αγνοουν

ΟΙ αμαθείς την ώφέλειαν που λαμβάνουν lίπειρα πλήθη ζώντων

κω κεΚΟ1μημένων. 'Αγνοουν επίσης και την ψυχικην και πνευματικην εξαρ

ων των μετα φόβου, πίστεως και άγάπης παρισταμένων επι δύο ωρας κω συμ·
μετεχόντων κατα την θ. Λειτουργίαν». (Ε.Ε. σ.

5 - 6).

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Το «ανωφελως» ώς ετέθη ύπο της Ε.Ε. αποτελείούχι ήμετέραν εκφραων,
άλλα των κ. Είσηγητων και μόνον. "Ημείς, μετα του "Ι. Χρυσοστόμου, τουτο

το άποδίδομεν μόνον τοίς μη μετέχουσι των Μυστηρίων, ανεξαρτήτως της ώ
φελείας ην λαμβάνουν αΙ των κεκοιμημένων ψυχαί, ΟΙ μνημονευόμενοι ζων
τες ώς και ή σύσταως του παντος κόσμου.

"Ο Μ. Βασίλειος, δεόμενος όλίγον προ της θ. Μεταλήψεως των mσTGj,v,

κατα την ίκετήριον δέηων ενώπιον των lίρτι άγιασθέντων τιμίων Δώρων, ανα
φέρει και τα έξης σπουδαιότατα:

«

επ' ελπίδι αναστάσεως ζωης ώωνΙου

μνήσθητι πάντων των προκεκοιμημένων

επιφάνηθι ήμίν εν τοίς πλουσίοις σου

οίκτιρμοίς' εύκράτους και επωφελείς τους αέρας ήμϊν χάρισαι' lSμβρους είρηνι

κους τη γη προς καρποφορίαν δώρησαι. Εύλόγησον τον στέφανον του ενιαυ
του της χρηστότητός σου ... ». "Ομοίως πράττει και ό Ιερος Χρυσόστομος εν τη

έαυτου θ. ΛειτουργίQ, δεόμενος και παρακαλων:

«Μ νη'σθ ητι

ΚΙ
πλ εοντων,
ι
"δ
ι
ι
ι,
υριε,
ο 01Πορουντων, νοσουντων, καμνοντων, αιχ

μαλώτων και της σωτηρίας αύτων ... ». "Ως βλέπομεν, ίσχυρως δέονται ύπερ ά
πόσης ψυχης επιδεομένης το ελεος του θεου, κεκοιμημένης και ζώσης, άλλα
και ύπερ άπάσης της ύλικης κτίσεως και της αγαθης αύτης συστάσεως και λει
τουργίας, ωστε να ύπηρετηθη καλως ό «βασιλευς» αύτης lίνθρωπoς.
Προηγουμένως,

επίσης, εν τη ίερξί προθέσει ό λειτουργος ηύχήθη κω ύ

περ των προσφιλων προσώπων των λειτουργουμένων

τεθνεώτων.

Δια τους συμπροσευχομένους

δμως

πιστων, ζώντων τε και

αύτψ

πιστούς,

και σ υ μ

π Ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς μετ' αύτου 'την αναίμακτον και εξιλαστήριον θυσίαν,
το κύριον αΙτημα των αίτήσεων είναι δλως μοναδικόν

:

,

«Δέσποτα Κύριε, ό παπΙρ των οίκτιρμών και θεος πάσης παρακλήσεως,
τους ύποκεκλικότας σοι τας έαυτων κεφαλας εύλόγησον, φρούρησον, όχύρω

σον, ένδυνάμωσον, .απο παντος εργου πονηρου απόστησον, πανπ δε εργφ αγα

θφ σύναψαν, καΙ κ α τ α ξ ί ω σ α ν ά κ α τ α Κ Ρ ί τ ω ~ μ ε τ α σ χ ε i ~
των

Ρ ί ω ν,

άχράντων

εi ς

α φ εσ1ν

σου

τούτων

ά μ α Ρ τι fij ν,

και

ζωοποιων

μυστη

είς Πνεύματος "Αγίου κοινωνίαν ...:..
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~Eαν δε ληφθΏ ύπ' δψει κω το προηγουμ:νως λεΧθεν περι του κυριωτά
του κω μοναδικου σ κ ο π ο υ

της τελουμένης έκάστοτε θείας Εύχαριστίας,

εύλόγως άντιλαμβάνεταιτις, στι έφ~ σσον ό συμπροσευχόμενοςκω συμπροσφέ

ρων μετα του λειτουργου mστος δύναται να μεταλάβη και παρα ταυτα έκουσί
ως άπέχει των Μυστηρίων, σντως δ ι' α ύ τ ο ν

άνωφελης ή δίωρος όρθο

στασία και iι μετα φόβου πίστεως και άγάπης... άποχη των άγιασμάτων!

Διότι έαν εύλάβεια εΙνω ούδεν 1Ξτερον αλλ'
βούμενος έκ του φυλάττειν ταςέντολας του θεου

11

φόβος θεου

(89),
χαρακτηρίζεται (90),

...

ό δε φο
εΙναι φα

νερον δη ό μη συμμορφούμενος προς τιΊν φωνην της Έκκλησίας και τας των
Ιερων κανόνων προτροπας και έντολάς, τυγχάνει της μερίδος των έπιτιμουμέ

νων ύπο της 'Εκκλησίας και ούχι των έπαινουμένων ύπ' αύτης! Σημειωτέον
τέλος, στι τα ανωτέρω έπιχεφήματα της Ε.Ε. έλέγοντο και είς τους Κολλυβά
δας ύπο των άντιπάλων των κατα την έποχην της «έπικρατούσης πλάνης»,
άλλ' έλάιμβανον την κάτωθι άπάντησιν ύπα του σοφου Καυσοκαλυβίτου:

«Κα! πάλιν έκείνου

(Χρυσοστόμου) λέγοντος, είκΏ

θυσία καθημερινή'

είκΏ παρεστήκαμεν τψ θυσιαστηρίψ' ούδεις ό μετέχων, αύτοι (οί αντικολλυ

βάδες), εί κω ούδείς, φασίν, άλλα του προσφέροντος δια παντας αναγκαίως
μετέχοντος, ούκ είκfi ή θυσία, ώς και ύπερ πολλών αλλων τελουμένη, έν τού
τψ και ρόνψ συναινέσαντες και ακοντες τψ πατρί». Και προσθέτει ό της έρή
μου καλος και σοφος βλαστός: «Ούδε γαρ ούδ' ό θείος Πατηρ τψ προσφέροντι

η τοϊς κάμνουσιν, όδοιπορουσιν, ώχμαλώτοις και τοϊς δι' εύλόγους ώτίας ά
πολειφθείσιν, εύκρασίQ αέρων, εύφορίQ της γης, ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΑΜΕΤΟΧΩΣ

ΕΣΤΗΚΟΣΙ φησι το εΙκΏ. (Δι' οϋς

δ έ ο ς,

ώς έγψμαι, μη

ρων εύκρασίQ, και τΏ εύφορίQ των καρπων της γης,

ε ί κ

tj

και τη των αέ

fi'

είγε πλην του

προσφέροντος ξύμπαντες οΙ ο.λλοι, δ1' οϋς και άέρες πνέουmν, και ή γη καρ

ποφορεί, ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΙ.» (Χ.Ν. σελ

54).

Και είς απόδο

ων άπλουστέραν και σύγχρονον: «Και πάλιν του ίερου Χρυσοστόμου λέγον
τος, ματαίως γίνεται καθημερινη λειτουργία, ματαίως ήμεϊς οί κληρικοι κυ
i

Ι

κλουμεν το αγιον θυmαστήριον καθημερινώς, έφ' δσον ούδεις μετέχει των
Μυστηρίων, οΙ άντικολλυβάδες άντέλεγον δπ, αν και ούδεις μετέχη, δμως

δια το να εΙνω αναγκαία και απαραίτητος ή ύπο του ίερέως θ. Μετάληψις, ώς
λειτουργου, δεν γίνεται ματαίως ή λειτουργία, διότι αϋτη γίνεται και δια πολ
λους ΙΙλλους, συμφωνήσαντες χωρις να το Θέλουν, εΙς τουτο μόνον μετα του

i.

Χρυσοστόμου.

Διόπ και ό θείος πατηρ δεν θεωρεί δη γίνεται ματαίως ή Λειτουργία δια

τον λειτουργουντα Ιερέα, ούδε δια τους άσθενείς, όδοιπορουντας, ώχμαλώ
τους, και δι' εύλόγους αίτίας άπουσιάζοντας πιστούς, ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ
ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, δ ι α

89.

Ήσαίας

ΝΖ',

11,

Ίερεμ.

Ε'

τ ο ύ τ ο υ ς

22. .

90. Δευτερ. Ε' 29, ΣΤ' 24, Η' 61 Ι' 12-3, ΚΗ' 58, ΛΑ' 12, Β' Παραλ. ΣΤ'
311 Ψαλμοι 111 Kαi 1181 Παροιμ. Γ' 7, ΙΔ' 2 Kαl 161 ΚΔ' 21, Έκκλησ. ΙΒ' 13,
. Μαλαχ.

Β'

5,

Ήσαίας Κ:ΣΤ'

18.

ΠΡqξεις Ι'

35.

.
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λέγει το μ α τ α ί

QJ

ς. Δια τους όποίους κω φοβουμαι, συνεχίζει ό nολυς

Νεόφυτος, μήπως ματαίως γίνονται και αι ύπερ των ύγιεινων άέρων και εύ
φορίας των καρπων της γης δεήσεις και εύχαί, έφ' όσον, πλην του λειτουρ
Υουντος, απαντες οι αλλ 01, δια τους όποίους και οι .αέρες πνέουν και iι γη
καρποφορεί, ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΗ METEXONTAΣ~.
<Η Είσηγηηκη δμως 'Έκθεσις εχει και άρωγόν' πρόκειται περι της «'Α

νOIΚτης έΠIστoλης~ του μοναχου θεοκλήτου Διονυσιάτου. Έν αύτfj ό άνωτέρω
μοναχός, προσπαθων να ύποστηρίξη και άποδείξη ώς όρθας τας θέσεις της Ε.Ε.,
μετα περισσης «δυνάμεως» παραθέτει και το άκόλουθον έπιχείρημα:
«Διο και θέλων ης να τελέση έν τψ μονηδρίψ του θ. Λειτουργίαν ύπερ

ζώντων και νεκρων, πρέπει να μην το κάμη, αν προτίθεται να μη μεταλάβη·

, ,

Αυτο

,

δ'"

\

\

,

,

,

< Μ'
~ δ
ε ισχυει κω δ'
ια τας 1.
ονας και Σ'
κητας, δ'"
ιαη ουχι κα!.
ια τας πο

λεις; Έαν εΙναι έκ των προτέρων γνωστον δη ούδεις θα κοινωνήση, προς τί

• θ . Λ ειτουργια;
'

η

,.,
'
ο εκ κλησιασμος;

Κ'
ω δ ιατι

ά φ ο Ρ 1 σ μ ό ν;

Τί εχετε ν'

\ να"
άπαντήσετε; ... Τί
Δ ια

σία; Δεν έξαφανίζεται ώς μαλλον περιττή;

S(
επωμισ θωμεν ι;:να

έ'
πι πλ'
εον

γίνεται iι έξιλαστήριος θυ

(Ε. θ. σ.

5).

θα επρεπε δμως να γνωρίζη καλως ό μοναχος θεόκλητος, δη ού μόνον
ή νομικη λατρεία της Παλαιας Διαθήκης άπήτει την ψυχικην καθαρότητα του

προσφέροντος ταδωρα αύτου (Ματθ.ε',

23-4),

άλλ' ετι πλέον, ή νέα της

χάριτος νομοθεσία, ώς άποβλέπουσα εις τον έσωτερικον και πνευματικον κυ
ρίως ανθρωπον, ούδόλως δ' άπαιτουσα «ζεύγη τρυγόνων και νεοσσους περιστε
ρων» προκειμένου να προσ6λέψη iλαρως έηι τον παρακαλουντα και προσευ

χόμενον. Τούτου t:νεκα και ή άρχαία Έκκλησία δια των ' Αποστολικων Διατα
γών και των άγίων προσέτι πατέρων, ήρνείτο να δεΧθΏ τας προσφορας των έν
άμαρτίαις ζώντων (91) ένψ συγχρόνως και έκ των έν μετανοίQ οντων τέκνων
της, ούδεις ηδύνατο να προσφέρη τα δωρα της θυσίας, πλην -και κατα μο
ναδικην έξαίρεσιν- των εύρισκομένων εις την των
τάξιν. «Όρα σημείωσ.

σ υ ν 1 σ τ α μ έ ν ω ν

85).

Ό έραστης και νοσταλγος της λειτουργικης άναγεννήσεως, άοίδιμος Γερ
βόσιος ΠαρασKευόΠOUΛoς, μετα άποδεικτικης χάριτος άναφερόμενος έπ' αύ
του, γράφει: «(Κατα τας

,Αποστολικας

Διαταγάς, βιβλ. Δ', κεφ. στ' ωφειλον

ΟΙ λειτουργουντες ιερείς να μη δέχωνται του παν τος Χριστιανου τα δωρα, άλ
λα μόνον έκείνων, οϊηνες ησαν εις θέσιν να ΚOlνωνήσωσι και κατ' έξαίρεσιν
και των έν μετανοίι;ι, οϊηνες ήδύναντο να συνίστανται μόνον μετα των ΠΙ
στων». Και συνεχίζων προσθέτει: «Και οταν δμως συνεχωρουντο, άπηγoρεύε~
το, έπί ΤΙ διάστημα, ώς ενδειξις της μη τελείας αύτων καταλλαγης, να προσ

φέρωσιν ουτοι· δώρα, και έκαλουντο «οι χωρις προσφορας κοινωνουντες). Ό
μοίως κατα την μαρτυρίαν του Ιερομ. Κυπριανου Καρχηδόνος:

91.

Είς την

σημειώσει

τες,

ού

ξ ύ

ν

3,
υ

Η'

Κανόνος τοϋ Θεοφίλου

Άλεξανδρείας, κω έν τΏ

ό ίερος Νικόδημος γράφει: «Οί έν άμαρτίαις γενόμενοι, κω μη μεταγνόν

μόνον
ο

έρμηνείαν τοϋ

«Έλαμβόνον

ούκ είσακουσθήσονΤα/ προσευχόμενοι, άλλα κω

σ 1 ν

σα/ος τα παρα τοϋ

ύπομιμνήσκοντες

αύτψ

της

Άζαηλ κομισθέντα έδέξατο,

έαυτων

τον

θεον

μοχθηρίας...

Οϋτε

ούτε Άχιας τα παρα του

π

α

γαρ

Ρ

ο

Έλισ

Ίερ06oάμ~.
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το -τα στοιχεία του αρτου και του

dfvou-

έκ των έκουσίων προσφορων,

aς πάντα τα ύ γ ι α της Χριοτιανικης Κοινότητος μέλη προσέφερον είς το
θυσιαστήριον» (μνημ. εργ. σελ

23,

κω σημ.

1).

Βεβαίως, σήμερον, στε έξέλιπον σχεδον απαντα τα της παλωας εύλαβείας

των πιστων τεκμή ρια, ΟΙ ίερείς δέχονται ανεξετάστως τα ύπο πάντων των πι

στων προσφερόμενα!... Είδικως δμως δια την άνωτέρω περίπτωσιν της έπιστο
λης, εχομεν να εϊπωμεν, δτι καλον εΙναι ό μοναχος σστις θέλει να προσευχη
θΏ ύπερ των έαυτου οίκείων, ζώντων και τεθνεώτων, σπως μεταλάβη κατα την
θείαν

Λειτουργίαν,

ποιων

οϋτω

πλέον

«ένεργη»

και

εύάρεστον

τψ

θεψ

την προσευχην αύτου. Δεδομένου μάλιστα ση ΟΙ ίεροι ναίσκοι των Καλυβων
και Κελλίων λειτουργουντα άραιως, διατί να μη συνδυαθΏ ή λειτουργία και
μετα συμμετοχης

του προσφέροντος

προς έπιδαψίλευσιν

πλουσιωτέρων

Ού

ρανίων δωρεων;
Παρα ταυ τα, έαν έπείγη ή τέλεσίς της, ας γίνη' ,αρκεί να ύπάρχη έκ μέ
ρους του προσφέροντος

ταύτην μοναχου

ή συναίσθησις

της άναξιότητός

του

ώς και ή ελλειψις της αντιπνευματικης ψευδαισθήσεως ση τα πάντα εγένοντο

«καλως λίαν»!

,Αναφορικως

με τας τελουμένας θ. Λειτουργίας είς τας

1.

Μονάς, τας Σκή

τας, ώς και ίερους Ναους των πόλεων, εχομεν να σημειώσωμεν τα κάτωθι:

αΌ Ό σκοπος της θ. Λειτουργίας
φ ο Ρ ο π Ο ι ε

-πάσης θ. Λειτουργίας-

δεν

δ ι α

i τ α ι εκ του τόπου τελέσεώς της, ούδε έκ του αριθμου των

μεταληψομένων.
β'. Ο ύ δ έ π ο τ ε

εΙναι δυνατον να γνωρίζη ό Λειτουργος ποίοι και πό

σοι θα μεταλάβουν' τουτο μόνον ενταυθα εΙναι δυνατον να συμβαίνη, ενθα
τα επικρατουντα εθη και τυπικα δίκην ρυθμιζούσης βαλβίδος επιτρέπουν είς

ώρισμένας και μόνον ήμέρας την μετοχην είς τα σωτηριώδη νάματα του Ποτη
ρίου της Ζωης ... 'Αλλα και είς την περίπτωσιν καθ' ην ό έν κόσμψ ιερευς θα

έγνώριζεν ση ούδεις θα μεθέξη, και πάλιν ή θ. Λειτουργία πρέπει να τελεσθΏ,
άνεξαρτήτως

της μη συμμετοχης

των

έκκλησιαζομένων

διότι, ώς iκανως ανεmύχθη ·έν τοίς προηγουμένοις,

ρεται

κ α Ι

πιστων.

Και τουτο

ή θ. Λειτουργία προσφέ

ύπερ παντος του κόσμου και ύπερ πάσης ψυχης επιδεομένης

της του θεου βοηθείας. Δια τουτο, ενψ ή σύμπασα κτίσις θα δέχεται τας έκ
του Μυστηρίου

απορρεούσας

δωρεάς, μόνον ΟΙ ανωτέρω

και έγγυς τούτου

κείμενοι, θα όμοιάζουν με τους πλησίον φρέατος καθημένους και δια το μη
εχειν
πηγης

α ν τ λ η μ α (92) παραμυθουμένους

εκ της δρόσου

και μόνον της

...

Είς δε το έρώτημα της ΈΠlOτολης: «Τί γίνεται ή εξιλαστήριος θυσία;

δεν

έξαφανίζεται ώς μαλλον περιττή;» άπεκρίθημεν προηγουμένως δια

π ο ί ο υ ς

καθίσταται περιττη (είκΏ)' ·ενταυθα προσθέτομεν τα έξης συμ

πληρωματικά.

92.

Ύπο το «αντλημα» νοητέον ή ~λλεIψlς δυνατότητος προσελεύσεως είς την θ. ΚΟ1

νωνίανι λόγψ tmnμIou η των ποικίλων άνηπνευμαnκων έθωνι έθίμων κω άνηπαραδοσια
κων προλήψεων και

«TUJill(iOOV».
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<Ως γνωστόν, ή Σταυρικη θυσία Tot Κυρίόυ προσέ'φερεν π α γ κ ο·
σ μ ί ο υ ς

προϋποθέσεις σωτηρίας. Καίτοι ό Σωτηρ έΥνώριζεν δη «όλίγοι

ΟΙ σφζόμενΟ1»,έν τούτοις ούδόλως τον ήμπόδισεν τουτο να όδηΥηθΏ μέχρι
του σωτηρίου «τετέλεσται» του Σταυρου.

Κατα την θ. ΛειτουΡΥίαν πάλιν
χώραν το μυστήριον της
άγαθων», (93)

-

έκάστην θ. ΛειτουΡΥίαν

π Ρ ο σ ω π ι κ η ς

ηης οίκείωσις,

σημειωτέον,

λαμβ6νει

-

οίκειώσεως των «σταυρικων

έπιτελεϊται

μ ό ν ο ν

δια της

συμμετοχης είς το Δείπνον του θεου. <ο έκ Πατρων άοίδιμος Γερβ6σιος Πα

,

'6λ'
ρασκευοπου λ"
ος εχει και
π
ιν τον

« <Η

λ'
ΟΥον:

άναίμακτος θυσία διαφέρει της ΣταυΡlΚης τοιαύτης κατα τουτο μόνον:

δη δια μεν της έπι του φρικτου Γολγοθα, οι

π

6

ν τ ε ς

ανθρωποι, καταλ

λαΥέντες τψ θεψ και Πατρί, εχουν άνΟ1κτην την θύραν της βασιλείας των

Ούρανων, ητΟ1 ήνοίχθη αυτη δι' ~Kαστoν έξ αύτων. Δια δε της άναιμ6κτου
θυσίας, ό
έ α ν

π α ς

μ ε τ έ

ανθρωπος άΠOKτξi δικαιώματα είς την βασιλείαν του θεου,

X:n

δικαίωμα είσόδου

τ ο υ

Και άκριβέστερον:

είς αύτήν, άπαιτείται είσιτήριον,

όnοίου θα άναΥρ6φεται,

έτέρας οη:

μ υ σ τ η Ρ ί ο υ.

δη:

έπι της μιας οψεως του

Πιστεύσας είς Χριστον έβαπτίσθη.

υ π α κ ο ύ ω ν

Έπi δε της

ετρωΥε το Σωμα του Χριστου και επινε το

ΑΙμα αύ του , είς αφεσιν άμαρηων και είς ζωην αίώνιoν~. (94).

93.

δια να εχη

(Μνημ. εργ.

«Ταυηζομένη iι θυσία αυτη προς την μίαν και άπόλυτον καΙ δπαξ είς το διηνεκες

προσενεΧθεϊσαν θυσίαν του Σταυρου, άποτελεϊ άνώμακτον άνάιμνηων κα/ ένδελεχισμον έ
κείνης και έξ αύτης άντλεί την δύναμιν αύτης, έξ όλοκλήρου έξ αύτης έξαρτωμένη κα/
τους υπερ του κόσμου όλοκλήρου έξασφαλισθέντας υπ' έκείνης σωτηρίους καρπους

τ ο μ Ι κ ε ύ ο υ σ α ...». Π. Τρεμπέλα «Δογμαηκη» τόμο Γ' σελ.
«Δογμαηκη» σελ.

205,

εκδ.

19562.

216.

έ ξ α

Έπίσης 'Ανδρούτσου

Παραθέτομεν έπίσης τα κάτωθι πνευματικώτατα κα/ λί

αν άρμόδια έπi του προκειμένου.

«'Ως θυσία δέ, εΙναι «άναπαράστασις της Σταυρικης θυσίας, α:μ,ι:;L δε κα/ πραγματΙΚή,
άλλα άνώμακτος θυσία», κατα το Α' Κορινθ. ΙΑ'

26.

«όσάκις γαρ

av

έσθίητε τον αρτον

τουτον και το ποτήριον τουτο πίνητε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, ΑΧρις ου

av

ελθη». 'Αποφέρει δε τους ίδίου ς καρπούς, τους όποίους άποφέρει κα/ iι Σταυρικfι θυσία



τα καλούμενα «σταυρικα άγαθά»- των όποίων οΙ rnστοΙ μετέχουσι
ά γ ί α ς

μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς.

μ ό ν ο ν

δ 1 α τ η ς

Αύτος άκριβως εΙναι και ό είδικος χαρακτηρ αύτης: Δη

λαδη iι προσωπικη οίκείωως υπο των πιστων των άγαθων αύτης δια της άγίας μεταλήψεως.
Δια τουτο έτονίσθη ... ση iι κατα την θ. Λειτουργίαν προσφερομένη θεία Εύχαριστία, τότε
ώφελεϊ τους έκκλησιαζομένους, σταν αύτοί, μετα κανονικην δοκιμασίαν, μετέχουω του μυ
στηρίου δια της άγίας μεταλήψεως». Γ. Παρασκ. Ε.Ε.Θ.Λ. σ.

94.

11- 2.

Ό καθηγητης Π. Τρεμπέλας, άναφερόμενος έπi της σημασίας της συμμετοχης των

πιστων είς την μυστηριακην ζωην της 'Εκκλησίας, ϊνα οντως :ή λατρεία των γίνεται «έν
πνεύμαη και άληθείφ>, σημειοϊ:

«'1-1 άπο της 'Εκκλησίας λOlΠOν προς τον έπουράνιον Πατέρα άναπεμπομένη λατρεία
εΙναι iι συνισταμένη, :ή άποτελουμένη

έκ των έπi μέρους συμβολων, τας όποίας τα μέλη

εκαστα είσφέρουσι, καθισταμένης μεν πράγμαη έν πνεύματι κα/ άληθείQ., έφ' σσον. κα/ τα

έπi μέρους μέλη έν έrnγνώσει μετέχουσι της λατρείας κα/συμμέτρως ζωοποιοίίνται ύπ'
αύτης καθαγιαζόμενα άπο του θυωαστηρίου καθ' δπάσας τας έκδηλώσεις της ζωης αύτων,
άποβώνουσα δε μαλλον η ηττον έξωτερικος τύπος, έφ' δσον ταυτα

ψ υ χ ρ ω ς Kαi τ υ·
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σελ.

11

σημ.

2.

Παράβαλε και π. ~Iωάννoυ Ρωμανίδου, μνημ. εργ. σελ.

Ώς δμως το πληθος των μη mστευσάντων

126 - 7)',

εΙς Χριστον δεν ήμπ6δισεν

του τον να θυσιασθη έπi του Σταυρου, παρομοίως και ή Έκκλησία ένεργουσα,
ούδέποτε θα παύση προσφέρουσα την άναίμακτον αύτης λατρείαν, εστω και

αν έκ των μυριάδων λειτουργουμένων εΙς και μόνον θα εύρεθη αξιος προς
μετάληψιν!
Έπίσης πρέπει να τονισθη ΟΤΙ ό άξίως μεταλαιιβάνων και καταγγέλλων
οϋτω τον θάνατον του Κυρίου κατα το λόγιον του Άποστόλου,
Όντως διατρανων

και αΙνων αμα την ,έξιλαστήριον

προς άντίθεσιν των λοιπων, οϊηνες «παραιτούμενοι»
,
t,
ναμενοι μετασχειν

'] δου

-

ευρισκονται

θυσίαν του θεου
την δωρεαν

ι:""

υπο

την

εΙναι ό

(95)

αγανακτησιν

-

των

-

ήμων,

καίτοι δυ

(-

,

ιερων κανονων.

ΟΙ λόγοι του δια βίου άγωνισθέντος προς έξόλειψιν της «εΙκΏ» παρα

στάσεως των πιοτων έν τη θ. Λειτουργίςι.
«Τί φής; μικρόν σοι το μη καταγγέλλειν άδιαλείπτως τον του Κυρίου
θάνατον; τον προσκληθέντα παραιτείσθαι τον μέγαν του μεγάλου θεου και
Πατρος ήμων Ίησου Χριστου δείπνον;

...

Μικρόν σοι τον άναπεσόντα, τψ

μη μετέχειν καθυβρίζειν τον ύπερ σου θύσαντα τον μόσχον τον σιτευτόν

Μικρόν σοι το τον

σ υ μ π Ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α

; ...

τψ ιερεϊ, μη πίνειν~ άλλα

κατα τους σταυρώσαντας έκχέειν το αΙμα, κάντευθεν σφαγην άλλα μη θυσίαν
άποφαίνειν το πραγμα; Και γαρ κάκείνοι έκέντησαν, ούχ ϊνα πίωσιν,. άλλ'

ϊνα έκχέωσίν φησιν ό θείος Χρυσόστομος. Και συνελόντι, μικρόν σοι το δω
ρεαν ύπερ σου,

τ ό

γ ε

έ π Ι

σ ο ί,

άποθανεϊν τον Χριστόν; Τον έν

τη συνάξει παριστάμενον, παραιτεϊσθαι τον άπ' ούρανων χρηματίζοντά σοι,

άποστρέφεσθαί τε προσκαλουντα, και εΙς κενον δέχεσθαι την χάριν, το άπη
γορευμένον τψ 'Αποστόλψ ;
Ούκουν και τους έν τη συνάξει παραιτουμένους καταγγέλλειν τον του

Κυρίου θάνατον κατα τον έκείνου λόγον, ε1 και την έκ των
δ ι α φ ε ύ γ ο υ σ ι
σ τ ω ν

τ έ ω ς

Ρ α θ υ μ ί α

v,

κ Ρ ί σ ι ν

δ ι α

τ η ν

κ α ν ό ν ω ν

τ ω ν

κ α ν ο ν 1

άλλ~έν τn έσχάτη ήμέρςι κρινεί αύτους άδιορθώ

τους εύρων έκείνος ό λόγος, δν έλάλησε Kαl δι' αύτου και δι' ου έλάλει

Παυλος και δια των Κανονικων Πατέρων ». (Χ.Ν. 49 - 53).
Και έπι το άπλούστερον: «Τί λέγεις

;

μικρον πραγμα θεωρείς το να μη

καταγγέλης άδιαλείπτως τον θάνατον του Κυρίου; το να παραιτησαι να με
τάσχης εΙς το μεγάλον και σωτήριον Δείπνον του Κυρίου ήμων Ί. Χριστου,

καίτοι προσκαλείσαι; Μικρον θεωρείς το να έτοιμασθης κ:αι να καθίσης εΙς

11 1 Κ ω ς

παρίστανται έν αύτη Kαl κατ' ούδένα βαθμον

μ ε τ έ χ ο υ σ 1

της». (ΛειτουΡΥΙΚΟl τύποι της Δύσεως κο1 Διαμαρτυρομένων» σελ.

95.

«'Οσάκις ycιp

av

377,

του αΥιασμου

Άθηναι

1966).

έσθίητε τον αρτον τουτον, Kαl το ποτήριον τουτο πίνητε, τον θά·

νατον του Κυρίου καταγγέλλετε, ΑΧρις ου

av

έ'λθΏ». Α' Κορ. ια',

26.

Παράβαλε κα! τον

ώραίον σχολιασμον του άνωτέρω χωρίου ύπο τού αγίου Νικοδήμου, έν τη έρμηνείQ. των έ

mστολων του Άποστ. Παύλου, τόμο Β', σελ. 47, σημ. 2. 'Έκδ. 1819 ώς κα! φωτοτυπημέ
νης τοιαύτης 1971 (<<" Αγιος Νικόδημος»).
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τ/ν Τράπεζαν, να μη μετέχης όμως έν συνεχείςι της έπ' αύτης τρoφης~ ύβρΙ
ζων οϋτω τον ύπερ σου θυωάσαντα τον μόσχον αύτου τον σιτευτόν ;

...

Μι

κρον θεωρεϊς το να μη πίνη ό συνιερουργήσας μετα του ιερέως πιστος το

αίμα του Χριστου, άλλα να όμοιάζη με τους σταυρώσαντας τουτον στΡατιώτας,
είς σφαγην οϋτω μεταποιων την μυστικην θυσίαν; Διότι κω ΟΙ κεντήσαντες

τον Χριστον έν τψ σταυρψ, το επραξαν ούχι ίνα πίωσι το αίμα του, ώς λέγει
ό θεϊος Χρυσόστομος, άλλ' άπλως δια να έκχύσουν του το. Και έν όλίγοις, μι
κρον θεωρεϊς, το να άποθάνη ύπερ σου ό' ΧριστΟς ματαίως, ώς τρανως άπο

δεικνύει τουτο ή άδιάφορος ένώmον της θυσίας διαγωγή σου;

(96).

Μικρον θεωρεϊς, το να παρευρίσκεσαι είς την λειτουργικην Σύναξιν κω
να άδιαφορης δια τον είδικως έκ του ούρανου προς τουτο καταβάντα, το να
άποστρέφεσαι του τον έΥΨ σε προσκαλεϊ, και οϋτω ν' άποδεικνύης

και

μ α τ α ί α ν

κ ε ν η ν

την θείαν Οίκονομίαν κω Χάριν, πραγμα το όποϊον αύστη

ρως ό Άπόστολος Παυλος άπαγορεύει;
Συνεπως και πάντες ΟΙ έν τη θείςι Λειτουργίςι παραιτούμενοι, δια της μη

συμμετοχης των είς το μυστήριον να καταγγείλουν τον θάνατον του Κυρίου,

συμφώνως προς τους λόγους αύτου του Ίδίου, αν κω διαφεύγουω
Ί; (>

π α Ρ ο ν

τ:fι ν

έ π ι Τ ι μ ί α ν

κ α

1

κ ρ ί σ ι ν,

π ρ

(, ς

λόγψ της ραθυ

μίας των έπι τούτψ τεταγμένων έκκληοιαστικωγάρχόντων, άλλα έν τη έσχάτη
ήρέρςι της κρίσεως, θα τ:ους κρίνη αύτος ό λόγος του Κυρίου, ώς και του Παύ
λου και τον παρομοίως αύτψ λαλησάντων άγίων Πατέρων:).

'Ιδού, καθ' ήμας,

π ω ς,

π ό τ ε

κ α

i'

δ ι α

π ο ί ο υ ς

ή έξιλα

σJήΡlΟς θυσία «έξαφανίζεταιώς μδ.λλον περιττή ... :. Αϋτη ή της Έκκλησίας
διδαχή, αί των άγίων πατέρων φω.ναί, σύνολος ή Ί.Παράδοσις της Όρθοδο·

ξίας. Δια δε τον έπιθυμουντα να Ιδη πλέον άναγλύφως κω δια συγχρόνου
~Kφράσεως και είκόνος την όρθότητα των ήμετέρων συμπερασμάτων,

λαδημόνον

ΟΙ κοινωνουντες

έκπληρώνουν

δτι δη

τον σκοπον της θ. Λειτουργίας,'

παραθέτομεν την κατωτέρω περικοπην του χρηματίσαντος' Μεγάλου πρωτο-'
συγκέλλου της 'Αρχιεπισκοπης

«<Ώστε ή Έκκλησία μας

,Αθηνων

Γερβασίου Παρασκευοπούλου

ά φ ο ρ ί ζ ε ~

:

κω τους λαϊκους έκείνους,

οσοι καταφρονουντες του Άγίου Μυστηρίου, ου 'χάριν και μόνον τελεϊται η
θεία Λειτουργία,

ω τ ι κ Ο ν

11

άδιαφορουντες

11

άμελουντες ώς προς το

ύ π ο χ Ρ ε

της Μεταλήψεως, περιορίζονται είς n)ν άντιδωροληψίαν

πανάκειαν δλων, το «Δι' εύχων»

(97).

11

την

Περιορίζονται λέγω, είς την άντιδω

θβ. «Είγ' όσάΚlς αν φηων ι έσθίητε τον lίρτoν τουτον κω το ποτ/ριον τουτο πίνητε τον
θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε l πως γαρ

liv

καταγγείλοί μη φαγων μηδε Πlών;~ Νεο

φύτου Καυσοκαλυβίτου l άνέκδοτος αύτου έπιστολη προς τοός: Νικηφόρον θεοτόκην και
Εύγένιον Βούλγαριν J έν κώδ. Άκαδημίας Βουκουρεσήου

9881 φ. 262 β.

'

.'97. «'Άλλα τώρα κω είς το σημείον τουτο εύλόνως θα πρ066λΩ τις: μόνον τουςώς

ανω άφoρίζ~I ή'Εκκλη(Jjq μας; κω πολλους .lίλλOυςl ΟΙ όποίqι δια την

v?

ω τ έ ρ α

v

'Ορθόδοξον 'EK~ησίαν άποτελουω τα καλύτερά της Ί~έλη Kαi οUτοι εΙ":α/: Κατα μεν:

τας άγίας Γραφάς: ΟΙ πόρνοι και μοιχοί ι τινες έκ των όποίων εΙνω ίεροψάλΤα/ 1 έπίτροποι ι

iιπάλληλOI έκκλησιαοτικων όργανισμων κ.λ.π. ι ΟΙ μέθυσοί κω ΟΙ λοίδοροι ... κάτα δε τους
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ροληψίαν, ήτις ύπο των νεωτεροποιων λειτουργων της 'Ορθοδοξίας, προτιμα

ται και της άγίας Μεταλήψεως, διο και παρέχεται ώς εύλογία εiς πόντα ατα
κτον, ψαλλομένου του

«" Αξιόν

το τοιουτον πρωθύστερον:

ν ό η σ ι ς

τ ο υ

έστιν». Δεν γνωρίζω πως να χαρακτηρίσω

Ό έπιεικέστερος

δ ρ ο υ

«θ ε ί α

χαρακτηρισμος

εΙναι:

π α Ρ α

Λ ε ι τ ο υ Ρ γ ία».

Και ένψ, λέγω, ή Έκκλησία μας, ή Έκκλησία των Ίερων Κανόνων,
φ ο Ρ ί ζ ε ι

ά

τους μη κοινωνουντας έκ των έκκληωαζομένων, ΟΙ μορφωμένοι

νεώτεροι ιερωμένοι, εύλογουω κα1 άγιόζουσι τους καταφρονητας του Μυστη
ρίου. Κα1 έπιπλήπουω συνηθέστατα τους ύπακούοντας

νόνας και την έκκλησιαστικην

πρόσκληων

άγόπης προσέλθετε», ους βαρυθυμουντες

εiς τους ιερους Κα

«Μετα φόβου θεου, πίστεως κα1

(!)

ώς τα πολλό, κοινωνουων, άφου

άνταλλόξωσιν πρότερον μετα των άτόκτων και κατα την άντιδωροληψίαν, πα
σαν κολακείαν. Λειτουργοί! συνέλθωμεν και παύσωμεν αύταπατώμενοι, δτι
«θεος ού μυκτηρίζεται»(98).

Ό π. θεόκλητος δμως, εχει να ΠΡOβόλλrι εiσέτι λόγους τινός' άβαθεϊς
βεβώως και θεολογικης ύποδομης έστερημένους, πλην δμως ικανους να έν
τυπωσιόσουν άπλους και άκόκους ...
«Τότε, άγαπητοι άδελφοί, κατα το φρόνημό σας τί θα γίνrι

Γι πρέπει να μεταλαμβόνουν οι παριστόμενοι,
αύτο το θέατρον
έλέχθη

... »

-

11,

ςΑπλούστατα!

έπi τέλους, να σταματήσrι

σύγγνωθι Κύριε ό περι πόντας άγαθος

(Ε.θ. σελ.

;

-

διότι και αύτο

5).

ςΥπο ποίου έλέχθη το άνωτέρω ήμεϊς άγνοουμεν' ~ν μόνον δυνόμεθα μετα
βεβαιότητος να δηλώσωμεν, δη ούδαμου αχρι τi'iς σήμερον συνεγρόψαμεν
τοιουτον η. ΤΟ δτι δμως μετέχει των έπi «σκηνης» γενομένων το γεγονος

της προσκλήσεως των πιστων ύπο του ιερέως δια του «Μετα φόβου θεου,
πίστεως και άγόπης προσέλθετε» κα/ της έν συνεχείQ.

.ά

π α γ ο Ρ ε ύ σ ε ω ς

τούτων δπως μεθέξωσι του Δείπνου, φρονουμεν, δτι ούδεις έχέφρων θα το
άρνηθη. 'Ή το έπίσης τραγικώτατον, να προσεύχηται ό λειτουργός, προ μεν
της θ. Μεταλήψεως, λέγων: «Κα1 καταξίωσον τη κραταιξί σου χειΡΙ μεταδου
ναι ήμϊν του άχρόντου σώματός σου κα/ του τιμίου αϊματος, κα1 δι' ήμων

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ»

;

μετα δε την ύποτιθεμένην συμμετοχην του λαου, δια

ρημότων τοιούτων «εύχαριστομμεν σοι Δέσποτα φιλόνθρωπε, εύεργέτα τι";}ν

Ιερους Καν6νας:

ΟΙ κύβοις και μέθως σχολάζοντες, ΟΙ πάσης φύσεως --6υσσοδομοϋντες

δέ- ώρεπκοί' ΟΙ παντος 6αθμοϋ Ιερωμένοι, ΟΙ άμελοϋντες των λαων «κω τιΊν εύσέ6ειαν
αύτων ιnΊ Πα/δεύoντες~. Πάντες ουτοι, εί Kαl άφοριστέοι ι κατέχουσι ~νπμoν θέσιν έν τφ
σώμαπ της Έκκλησίας ... πως να χαρακτηρισθη ιΊ τοιαύτη καταρράκωσις του ίσχυροτέρου
δπλου της Έκκλησίας άφ' έν6ς' κω άφ' έτέρου ιΊ άσυδοσία κω άτιμωρησία των πραγματι
κων έν6χων;

r.

Παρ. «Έπίκαιρα Πρoβλήματα ... ~ σ.

168.

Τί θα ~γραφεν έαν ~ζη σήμερον

δ άνωτέρω έραστης των «της Βίβλου των προσταγμάτων του θεου», βλέπων ολόκληρον Ί.

Σύνοδον να ιnΊ δύνατω να καταγγείλη την άντίχριστον Μασονισμόν, ούχι να άφoρίσn;
κω γράφομεν «καταγγείλη» δι6:π το δεύτερον εΙνω ~ργoν μόνον γ ν η σ ί ω ν

κω ιΊρωϊ

κων ποιμένων ...

98.

Έπίκωρα προβλήματα ύπο το φως των Ιερων κανόνων, σελ.

167,

Πάτρω

1962.
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ψυχων ημων, δτι κω ττί παρούση
σου και άθανότων μυστηρίων

.. '

κατηξίωσας

iJptpQ.

ημας των έπουρανίων

ένεπλήσθημεν της άτελευτήτου ζωης' άπη

λαύσαμεν της άκενώτου σου τρυφης

... »,

σατο των Δώρων, τί ετερον ύπενθυμίζει

11

ένψ ούδεις έκ των πιστων έγεύ

τα των έπι «σκηνης» τελουμένων

;

Διο έν άγανακτήσει ό άγιορείτης σοφος άπευθύνει τους κατωτέρους λό

(99)

γους προς τους τα τοιαυτα έργαζομένους

ίερείς του θεου ':

«κω εί τοιουτος σοι ξύμπας ό περιεστως λαός, οΙος ό τελώνης, τίνας δη
Kαl προσκαλείς

;

οίας

Φ α Ρ 1 σ α ϊ ε

Βλέπε,

;

Μη γαρ

Σ κ Η Ν Η

... ,

τα ημέτερα, λέγω, δή, τα της Έκλη

μη οί)τος ό κατα τον τελώνη ν περιφρονού

μενός σοι λαός, καταβΤί ,άπο του ιερου δεδικαιωμένος, η σύ, ώς παρα την
μaλλOν τρισεπόρατον νομσθεσίαν, η παρα την έαυτου aiTίav iταμως έστηκώς»

(Χ.Ν. σελ.

68).

Τίς θα κατηγορήση τον συγγραφέα των άνωτέρω λόγων; ούδείς,

ei

μη

μόνον ό μη βιώσας την τραγικότητα των λόγων του, ώς έπίσης και πας ό έπι

θυμων να δικαιολογήση το πονηρον εθος, την μόστιγα ταύτ/ν της πνευματι
κότητος του ιερου "Αθωνος

...

Παραθέτομεν εύΘUς άρέσως μίαν ΤΟΙ

(100)

αίJτην φύσεως δοκησίσοφον Kαl δικαιολογουσα τα ένταυθα συμβαίνοντα θέσιν
ενστανσιν:

-

«Σας έρωτω και άπαντήσατε κατα συνείδησιν. ΕΙναι άρκετον να εΙναι τις
έλεύθερος έπιτιμίου δια να προσέρχεται είς το αγιον Ποτήριον; Δεν ύπο

κείμεθα εΙς μεταβολας εiς τον νουν, εiς την καρδίαν, εΙς το σωμα, είς τον

99.

<ο iερος Χρυσόστομος παρατηρων τα έν τη έποχη του παρόμοια, ύπο των όνόμα

η μόνον χριστιανων πραττόμενα, άνε6όα: «Οlμοι, δη τα σεμνα της Έκκλησίας, σ χ ή
μ α τ α

γέγονε μόνον, άλλ' ούκ άλήθειά ης' Οlμοι δη μέχρι ρ η μ ά τ ω ν

τα σύμ60λα

μένει του στρατοπέδου τούτου». <ο λαϊκος έξ άλλου iεροια1ρυξ κ. Δ. Παναγόπουλος, έπι
τυχως άναπτύσσων έν τψ fpyιp αύτου «ΤΟ άντίδοτον του θανάτου», την οντως ύπενθυμί
ζουσαν έπi «σκηνης» δραματουργίαν, συγχρόνων τινων iερέων κα/ λαϊκων, "διαγωγήν, πα
ρατηρεϊ: <"Αδελφέ' <ο Κύριος σε καλεϊ με τας λέξεις: «Μετα φό60υ θεου, τόστεως κα/
άγάπης προσέλθετε» κα/ συ ϊστασω;

... Δεν

σε καλεϊ ό iερεύς, άλλ' ό Κύριος. ΤΟ καταλα

6ώνεις; Δεν εΙνω ό iερευς της ένορίας σου
πφ Του,

Α ύ τ ο ς

ο υ τ ο ς

ό

11

του χωρίου σου, άλλ' είνω έν τψ προσώ

Κ ύ ρ 1 Ο ς. Κα/ συ καλέ μου Πάτερ, γνώριζε, δτι δεν

εΙσω συ που καλεϊς τους πιστούς, δια να προσέλθουν εΙς την θ. Κοινωνίαν, εΙς το «Μετα φό
60υ», άλλ' Αύτος ουτος ό ΚύΡlOς δια σου. Και ό Κύριος ποτε
τ α

κα/ ποτε δεν εΙνω

ά ν α κ ό λ ο υ θ ο ς.

δ ε ν

λ έ γ ε 1 Ψ έ μ α

Διόη, έαν έπρόσεχες τί λέγεις 6γώνον

τας εΙς την ώρώαν Πύλην κα/ προσκαλων έπισήμως δια θ. Κοινωνίαν, δεν θα f6γωνες
χ ω Ρ

i

ς

<Α γ ί α ν

Λ α

6

ί δ α

και με κεκαλυμμένον το "Αγ. Ποτήριον. Κα/ άκόμη,

ποτε δεν θα εΙχες την δύναμιν να εi'πης, άφου δεν έκοινώνησες κανένα, «Ειδομεν το φως
το άληθινόν», άφου δεν μετέδωσες το Φως, η το «Έλά60μεν πνευμα έπουράνιον» άφου ού

δεις fλα6ε

τουτο,

11

«Όρθοι μεταλα6όντες των θείων άγίων, άχράντων, άθανάτων ... ~ κλπ.

άφου κανεις δεν μετέλα6ε. <ο ποιων τουτο εΙνω άνακόλουθος, κα/ πώζει με το πυρ της
θεότητος. Άλλοίμονον δε

100.

iiv

δεν μετανοήσ:τι έξομολογηθη και διορθωθfj, σελ.

<Ετέρα, έτόσης, άνηκανονικότης, λυμωνομένη το κάλλος του

iepou

117.

Τόπου, δέον

να χαρακτηρισθη κα/ ή του 'Ιδιορρύθμου συστήματος έmκράτεIα κα/ παρουσία' Μν δεν

παύση ύφιστάμενον μετα των αλλων άντικανονικως έmκρατoύντων -περΙ ων ού δ παρων
χωρος- παυλαν των κακων μηδεΙς προσδοκάτω...
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ζ:ijλον, είς την θέλησιν, είς την αγάπην, είς την πίσην, είς την φιλαδελφίαν,
είς την ύπομονήν; Δεν γινόμεθα ξηροί, σκληροί, άκατάνυκτOl, θυμώδεις, με
μίαν λέξιν «σπήλωα των ληστων~ δα/μόνων; Πρέπει, τελουμένης θ. Λειτουρ
γίας, να κοινωνήσωμεν; Κατα το «διατί ίταμως ~στηKας» μήπως άκούσωμεν
διατί ίταμως προσέρχεσθαι; πως πρέπει να εΙναι κατα τους Πατέρας ό Μο
ναχος προκειμένου να κοινωνήση των Μυστηρίων;» (Ε.θ. σελ

4).

Βεβαίως ύποκείμεθα είς μεταβολάς, βεβαίως δυνάμεθα άπο στιγμης είς

στιγμην να μεταστωμεν έκ της θέσεως της άγιότητος, η καλλίτερον, αξιότητος
προς μετόληψιν, είς την θέσιν της αναξιότητος.· ούδεις ό αντιλέγων.
Διο και τυγχάνει απαραίτητος και παρα πασl άπαιτ/τέα ή προ της συμ
μετοχης πνευμαηκη αύτοεξέτασις και δοκιμασία του πιστου. Οί ίεροι πατέρες
έξέφρασαν μετα πάσης εύκρινείας τα «Όρια» της πνευματικης ταύτης έξετά
σεως, ητοι του δικαστηρίου της ψυχης, πριν η προσέλθη ό πιστος είς το Μυ
στήριον. Τί απεφάνθησαν; Παραθέτομεν εύθυς κατωτέρω τους έν προκεl
μένψ λόγους του Άγίου

' Αναστασίου ' Αντιοχείας,

ους κω παραλαβόντες ΟΙ

αγιοl Μακάριος και Νικόδημος αύτολεξει συμπερlέλαβον είς το πνευμαηκώ
τατον «Περι της συνεχους θ. Μεταλήψεως»

i!pyov

των, απαντωντες ούτως

είς ένισταμένους κω λέγοντας δτι δεν δύνατω να μεταλάβη τις λόγψ κενο
δοξίας, άργολογίας, γέλωτος, γαστριμαργίας κ.λπ., ώς έπιχειρεί τουτο νυν
καΙ ό μοναχος θεόκλητος. Γράφει λοmον ή γνωση) είς ήμας άγία ξυνωρίς'

προς τους όποίους άποκρίνεταl ό αγιος 'Αναστάσιος 'Αντιοχείας και λέγει

«Eim

:

γάρ τινες, και δια χρόνου μεταλαμβάνοντες,έκδικουσιν έαυτους τΏ ά

μαρτίψ αλλοι δε πάλιν συχνοτέρως μεταλαμβάνοντες, προφυλάττουσιν έαυ
τους πολλάκις άπο πολλων κακων, φοβούμενοι το κρίμα της Μεταλήψεως·

ούκουν, εί μεν

μ ι κ ρ ά

σ υ γ χώ Ρ η τ α

τ ι ν α

κ α ι

ά ν θ Ρ ώ π ι ν α

κ α ι

ε ύ

πταίομεν, οΙον δια γλώσσης η δι' άκοης η δι' όφθαλμων

κλεπτόμενοl η κενοδοξίας η λύπης η θυμου η τινος των τοιούτων, καταμεμ
φόμενοl έαυτους κω έξομολογούμενοl τψ θεψ,
μ υ σ τ η Ρ ί ω ν

μ ε τ έ χ ο μ ε ν,

ο ύ τ ω

τ ω ν

ά γ ί ω ν

πιστεύοντες δτι είς κάθαρσιν των τοι

ούτων άμαρτιων ή Μετόληψις των θείων μυστηρίων γίνεται' εί δε βαρέα
τινα πονηρα και σαρκικα κω άκάθαρτα πράπομεν κω μνησικακίαν προς τον

πλησίον ~xoμεν, των θείων μυστηρίων, ~ως άξίως μετανοήσωμεν, μηδαμως

έφαψώμεθα:. (Σ.θ.Μ. σελ

99).

κω μία μόνον άπλη ανάγνωσις των προ της θ. Μεταλήψεως εύχων του

~ι Ώρολογίου, πείθει πάντα άπροκατόληπτον έρευνητην δτι και «είς ιίφεσιν
άμαρηων» γίνεται ή θ. Κοινωνία και δη ώς «άμαρτωλοl»· προσήρχοντο ΟΙ θείοι
πατέρες, ΟΙ τας άνωτέρω εύχας συγγραψάμενοl, άποδυρόμενοl τας «πορνείας»
και «ληστείας» των, πλην δμως προσερχόμενοι ...

Το πως πρέπει να εΙναl ό μοναχος κοινωνων ώς και πας πιστός, τουτο
έν

πλάτεl θα

•Αλλα

άναπτύξωμεν κω

είς

τας

έπομένας Ζ'

ΙΒ'

θέσεις.

έρωτωμεν κω ήμεϊς τον κ. Είσηγητήν: Τίνl τρόπψ αi μεταβολω αυταl

τας όποίας άναφέρεl,

έ ξ α φ α ν ί ζ ο ν τ α 1

μόλις πλησιάσει ή έκ των

προτέρων όρισθεϊσα ή·μέρα της προσελεύσεως Kαl αυθις
τ α 1

και

ι

έ π α ν έ ρ χο ν

δια να έκλείψουν κω πόλιν όμου μετα του διαρρεύσαντος δεκαπενθη
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μέρου; πως αύτομάτως τη προτεραίςι της προσελεύσεως «τα σπήλαια των
ληστων» δωμόνων γίνονται οϊκοι κατάλληλοι προς ύποδοχην του βασιλέως
χριοτου, χωρις να κινδυνεύση ή

φιλοξενουσα τουτον ψυχη ν' άκούση το

«διατί iταμως προσέρχεσαι ; ~ πως εΙναι ίκανη ή προσέλευσις, ητις θα γίνε
ται καθ' ώρισμένην μόνον ήμέραν, να έκτελη χρέη Πηνειου, έκκαθαίρων έκ
της καρδίας του μεταλαμβάνοντος ηΙν δίκην Αύγείου κόπρου συσσωρευθεϊσαν
άμαρτίαν, τας δε λοmας ήμέρας ούδε ή ποτάμιος χάρις ή έκ της έξομολο

γήσεως

π Ρ ο ε Ρ χ 'ο μ έ ν η

να μη δύναται να πραγματοποιήση το αύτό; "Ον

τως σπανίως ή δοκησισοφία ευρεν τοσουτον ~δαφoς εiς ίερας πειροχάς, όποί9:ν
παρέσχε αύτη ή γραφις του άγαθου συντάκτου της «άνOIΚτης έπιστολης:. προς

τους ~ξ. Λυπούμεθα βαθύτατα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

'Ανεξαρτήτως του άριθμου των μεταλαμβανόντων εiς έκάστην θείαν Λει
τουργίαν, ούδεμία τούτων άπόλλυοι την έαυτης άξίαν. Το μόνον δπερ συμ
βαίνει δια τους έκουσίως άπέχοντας των άγιασμάτων, καίτοι δυναμένων με

τασχεϊν, εΙναι δτι, δι' αύτους

κ α

i

μ ό ν ο ν

παρετέθη εiκn

(ματαίως)

ή θεία Τράπεζα του Υίου του θεου Ι

9
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θΕΣΙΣ Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«01

ιεροι Κανόνες εις οϋς παραπέμπομεν (ητοι ΟΙ Η' και θ' 'Αποστσ

λικοι και Β' Άντιοχείας σημ. ημετέρα.) Kαl αι εγκυροι έρμηνείαι αντων, ώς
και αι κατα καιρους εκδοθείσαι ύπο της 'Εκκλησίας «'Ορθόδοξοι Όμολογίαι
πίστεως» (και ιδίως ,εκείνη του 'Ιασίου Ε.θ. σελ

3),

δι' ων καθορίζεται ή

κάτα περιόδους θ. Κοινωνία, ανατρέπουν εκ θεμελίων, ει εχουν τινα θεμέλιο.,
τας αθεοφόβους σπερμολογίας των, δια των όποίων τΌράσσουν τας καρδίας

των άπλουστέρων και δημιουργουν ζητήματα εις Τ11ν 'Εκκλησίαν, ειρήνην
α Υουσαν». ΕΕ. σελ

« 'Αφ'

10.

στου ή 'Εκκλησία δια των 'Ορθοδόξων Όμολογιων» εισήγαγε το

καθεστως της οικονομίας, και τα εθη άποκτουν πανορθόδοξον κυρος, ποίος
είναι τόσον εύήθης να στρατεύση κατΌύτων με τον εύσεβοφανη ισχυρισμον
της ισχύος των οικονομηθέντων ιερων Κανόνων;» Ε.θ. Σ.

10.

ΑnΑΝΤΗΣΙΣ

Προηγουμένως

ΟΙ κ. Εισηγηται παρέπεμψαν ήμας εις

έρμηνευτην Βαλσαμωνα

(Ε.Ε. σελ

6.),

μ ό ν ο ν

τον

πιθανως επι τη σκέψει στι χαρίζεται

,αύτοΙς. 'Εν τούτοις, παρα τας άτελείας και αντιφάσεις του άνδρός, τελικως

απεδείχθη στι και ουτος, ού μόνον επικροτεΙ την συνεχη θείαν Μετάληψιν,
αλλα και τον αφορισμον των Ιερων κανόνων δέχεται, δια τους μη μεταλαμ
βάνοντας εκ των δυναμένων(101).

Εις την παρουσαν θέσιν της ή Ε.Ε. επικαλείται τας «εγκύρους έρμηνείας»
των ανωτέρω κανόνων, αϊτινες, ώς γράφει,

«ανατρέπουν εκ θεμελίων τας

ό.θεοφόβους σπερμολογίας ήμων». <Ότι αι ανωτέρω «εγκυροι έρμηνείαι» ού

δ6λως πράττουν τουτο 6λλα το ακριβως

α ν τ ί θ ε τ ο ν,

αρκεί προς άπό

δειξιν ή ανάγνωως της αναιρέσεως της Α' Εισηγητικης θέσεως, δια να θαυ

μόση και πάλιν ό ,αναγνώστης την εξ lάγνοίας, ασφαλως, αύτοπεποίθηων των
Κ. ΕΙσηγητων, και την συνεχη, ώς εκ τούτου, παρερμηνείαν των Ιερων κει
μένων, ατινα, έκόντα ακοντα, πρέπει έρμηνευόμενα να ύποστηρίζουν τας έαυ
των απόψεις!

'Αναφορικως δε με τας κατα κόρον άναφερομένας

«'Ορθοδόξους 'Ομο

λογίας» εχομεν να παρατηρήσωμεν τα κάτωθι.

Κατ' αρχήν, απασαι ύπηρξαν περιοτατικαι και συνεγράφησαν προς προσ
τασίαν Kαl μόνον του 'Ορθοδόξου ποιμνίου εκ των λυμαινομένων τουτο προ
τεσταντων μισσιοναρίων και της ποικίλης Καλβινικης προπαγάνδας, πραγμα

δπερ επραξαν και απασαι αΙ του 170υ αιωνος 'Ορθόδοξοι τοπικαι Σύνοδοι(102).

101.

'Όρα σχεnκως σημείωOlν

61.
,

102. «Προ της δημloυργηθείσης έrn.κιvδύvου ταύτης καταστόσεως εύρεθεϊσα ή 'Ορθό
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Συνεγράφησαν δε χρονολογικως ώς έξης: α' ή του Μητροφάνους Κρποπού

λου Πατριάρχου .Αλεξανδρείας τψ
λ.ίτου Κιέβου τψ
τψ

1672.
Kai ή

1638 - 42,

1625,

β' του Πέτρου Μογίλα Μητροπο

κω γ' του Δοσιθέου,

Πατριάρχου

'Ιεροσολύμων

μεν πρώτη, προσπαθουσα να έλκύση τους Προτεστάντας προς την

'Ορθοδοξίαν( Ι()3 ), ούδένα σοβαρον ρόλον διεδραμάτισεν είς την διαποίμαν
ων του όρθοδόξου ποιμνίου,

Kai είδικως δια το θέμα μας ούδένα χρονικον

ΠΙ:ΡIOΡΙσΡον εθηκεν έν τΏ μεταλήψει των θείων άγιασΡάτων, ούδε προτροπήν
ηνα προς άραιαν η μη συμμετοχην είς ταυτα.

tH

ποικίλας λατινικας

άσχολεϊται

έπιδράσεις

( ι 04)

περιmώσεως, άρκεσθεϊσα να τονίση

ούδαμου

Kai

του Δomθέου πόλιν, με τας

nepi

της άνωτέρω

δη έν τΏ τρίτη έκδόσει αύτης

οη μεταδίδονται «κατα» τον Όμοιον τρόπον ίερευσι

Kai

(1690),

λαϊκοϊς δι' άμφοτέρων

των είδων, προς καταπολέμησιν της σχετικης Παπικης καινοτομίας της άπα
γορευούσης είς τους πιστους την μετάληψιν του Αϊματος του Χριστου.

Σχετικως δε με την ίδιαπέρως τονισθεϊσαν ύπο της έπιστολης του μονα
χου θεοκλήτου, Όρθοδόξον Όμολογίαν της 'Ιασίου Συνόδου, πόνημα του
Πέτρου Μογίλα, Μητροπολίτου Κιέβου

(1633 - 46),

ό καθηγητης Ί. Καρμίρης

άναφέρει τα έξης:

δοξος Καθολικη Έκκλησία ήναγκάσθη -προς καταδίκην της Λουκαρείου όμολογίας και
άπόκρουσιν της διδασκαλίας αύτης και της είς βάρος της προτεσταντικης προπαγάνδας

να συγκαλέση τας έπομένας ~ξ τοmκας Συνόδους: έν Κων)λει τφ

1638,

Ίασίψ τψ

έν Κων/λει τφ

1642,

έν Κων/λει τφ

1672,

έν 'Ιεροσολύμοις τφ

('Ι. Καρμίρη, «Μνημεία», τόμο 20ς, σ.

ι

·1
!, j

103.

571,

i::κδ.

1672, και

έν Κων)λει και

1691 ...

1953).

«Δι' αύτης άπεσκόπει τουτο μεν οπως διαδώση και έμπεδώση μεταξυ των έν

άγνοί<;ι τότε κατα το πλείστον διατελούντων Διαμαρτυρομένων τιΙν περι της 'Ορθοδόξου
.' !
.

ι

Καθολικης Έκκλησίας γνωσιν, έκτίμηων και άγάπην και προπαγανδίση ύπερ αύτης, έπιτυ

χα/ν πράγματι την τροποποίησιν πολλων έπιπολαζουσων παρ' έκείνοις έσφαλμένων δοξα
ωων και προκαταλήψεων είς βάρος αύτης, τουτο δε δπως καταδείξη το έν τοίς πλείστοις

σύμφωνον 'Ορθοδοξίας και Προτεσταντισμου και δημιουργήση ουτω την άναγκώαν προϋπό
θεων και βάων προς άμοιβώαν κατανόησιν και προσέγγιων καί, εί δυνατόν, προσέλκυσιν
των διαμαρτυρομένων είς την 'Ορθοδοξίαν. Δια τουτο προσέδωκεν είς την όμολογίαν του
πληροφοριακόν, είρηνικον Kαi συνδιαλλακτικον χαρακτηρα, και εγραψεν αύτην άπο σκο
που με εύμενες πνευμα δια τον Προτεσταντισμόν, έπιδιιίlκων σκοπους
('Ι. Καρμίρη, Μνημεία, Β', σελ.

104.

έ ν ω τ ι κ ο ύ ς».

491).

«Δια τουτο ή όμολογία του δεν εΙναι άπηλλαγμένη έντελως των έλλείψεων της

έποχης έκείνης, ούτε τελείως liμοιρος λατινικων έπιδράσεων, ούτε άσκεί κριτικην και πο

λεμικην καΙ κατα των λατινικων έτεροδιδασκαλιων, ας ούδε καν μνημονεύει
πλην όλίγων έξαιρέσεων, και τούτων μεταγενεστέρως έν

rfj

il

ύπωνίσσεται,

τρίτη έκδόσει προστεθεισων ...

Έξ άλλου δ' σμως εΙνω άναμφισβήτητον, ΟΤΙ ό Δοσίθεος ύπέστη έπίδρασίν τινα έκ
μέρους των ύπ' αύτου χρησιμοποιηθέντων λατινικων δογματικων βοηθημάτων, άκων και
χω ρις ν' αντιληφθfj ίσως το τοιουτον.

Τφουτοτρόπως διεπιστώσαμεν

σμένω λατινικαι έmδράσεις ήσκήθησαν έν

στίας, έν

rfj

έκθέσει των μετα θάνατον, έν

rfj
rfj

άλλαχου,

δτι

μερικfj απαγορεύσει της αναγνώσεως της ά

γίας Γραφης, έν τοίς περι «χαρακτηρος άνεξαλείmου» της ίερωσύνης λεγομένοις... »

Καρμίρη, μν. ι5ΡΥ. σ.

738 - 9).

ώρι

αναπτύξει του μυστηρίου της θείας εύχαρι
('Ι.
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« 'Αλλ' ή όμολογία αύτη συνεγράφη κατα λαπνικα σχολασπκα πρότυπα,
και κατ' έξοχην της Ρωμαϊκης Κατηχήσεως, και της του 'Ιησουίτου Πέτρου

Κανισίου, μαλλον ώς Κατήχησις προς πρακπκην χρησιν η ώς Όμολογία πί

στεως, και δια τουτο φέρει έκκλησιασπκον και ήθικοθρησκευπκον μδλλον
χαρακτηρα και ηττον θεωρηπκον θεολογικόν, έξαιρέσει του δΟΥμαπκοθεωρη
ηκου περιεχομένου πρώτου μέρους. Σχετίζεται δε ή Όμολογία περισσότερον
προς τας λαηνικας συγγραφας της έποχης έκείνης η προς τα συγγράμματα

των <Ελλήνων Πατέρων και
κ α θ ό λ ο υ

τ

fj ς

τ α ς

πα Ρ α δ όσ ε ι ς

Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς,

κ α Ι

τ η ν

ζ ω η ν

και μάλιστα έν τη άρχικΏ μορφΏ

αύτης ώς Ρωσικης Κατηχήσεως, προ της ύποβοληςδηλονότι και διορθώσεως
αύτης ύπο της έν Κιέβψ και προ πάντων της έν 'Ιασίψ Συνόδου κω ίδιαίτατα

του Μελετίου Συρίγου.
Άλλα και

μ ε τ α

την ύπο των τελευταίων διόρθωσιν αύτης παρέρειναν

λαηνικαι έπιδράσεις έπί τινων διδασκαλιων- αύτης, ως περι της προmωπκης

καταστάσεως του

' Αδαμ (1, 23, 103),

περι της άρχης της άνθρωπίνης ψυχης

περι των έντολων της' 'Εκκλησίας

(1; -87 - 95)'; ( 10'5), ':Περι της μετου
σιώσεως και της λατρείας της θείας Ευχαριστίας (1, 56, 106, 107,), περι του
χαρακτηρος των ποινων έν τψ μυστηρίψ της μετανοίας (1, 113), περι της
δυνάμεως των μνημοσύνων (1, 64, 65), περι της διακρίσεωςτης <Ιερωσύνης
είς «πνευμαηKη~ και «μυστηΡIώδη~ (1, 108), ... (Δ.Σ. Μνημεία, Β' σελ.
587 - 8).
(1, 28),

"Ας ϊδωμεν σμως λεπτομερέστερον ποία τα άναφερόμενα είς το. άπασχο

λουν ήμας θέμα σημεία αlJτijς, και ποίον το βαθύτερον αυτών πνέυμα κω
νόημα, ωστε ή κρίσις ήμων μη γίνη. «κατ' OΨIν~ ιιόνον κω έπιδερμικως. Έν
τη

90:n

έρωτήσει του Α' μέρους; άναγινώσκομεν:

«Έρ: Ποία εΙναι ή τετάρτη έντολιΊ της'Έκκλησίας

,Απ:

;'

Να έξομολογούμεθα τας άμάρτίας μας τέσσαρες. φορες τον χρόνον

εμπροσθεν του ίερέως του νομίμως κω όρθοδόξως κεχε1Ροτονημένου' ΟΙ δε

προκόmοντες είς την ευσέβειαν και εύλάβειαν, ας έξομολογουνται κάθε μηνα'
ΟΙ δε άπλούστεροι χρεωστουοι καν άπο μίαν φοραν τον χρόνον να κάνουσιν

έξομολόγησιν των άμαρτιων των, και τουτο να γίνεται είς τον καιρον της άγί
ας τεoσαραKoσTης~. (Καρμίρη, μνημ. εργ. σελ.

633).

'Ήτοι δέχεται, δια μεν τους «άπλoυστέρoυς~ απαξ του ένιαυτου θείαν

105.

Μεταξυ των άνωτέρω αρθρων ι περιέxέτα/Kαi iι σχετικη διδάχη περι της συχνό

τητος προσελεύσεως εΙς το Ποτήριον της Ζωηςι ή όποία Kαi άπασχολεϊ ήμας. θα ήδυνόμεθα
συνεπωςι κατόmν της άνωτέρω ΚΡΙTlκηςι πολυ εύκόλως να άπορρίψωμεν την έν τη

90

ά

ποκρίσει αύτης περιεχομένην διδασκαλίαν. Δεν έπρόξαμεν δμως τουτο δια να άποδείξωμεν
ση και

έ ξ

α ύ τ η ς

τ η ς

i

δ, ί α ς

'Ορθοδόξου 'Ομολογίας κριτικως έξεταζομένηςι

:κηρύσσεται το συνεχες της θείας Μεταλήψεως ι ένφ συγχρόνως ούδόλως άπαλλόσσoντci:ι
της εύθύνης οΙ μη δι' άποχρωντας λόγους μεταλαμ6άνοντες moτof.

Γράφοντες «εύθύνην» ούδεν fτερον έννοουμεν ι εIμiι τιΊν υπο των Ιερων Kαν~νων

tm

6αλλομένην συμμόρφωσιν του :πιστου άπέναντι των άπαιτήσεων του άεΙ προσφερομένου Κυ

ριακου Δείπνουι και τας όποίας δρα έν πλότει άναmυσσομένας εΙς τας προηγηθείσας θέ

σεις. (Αι Β, Γ.).

'
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μετάληψιν κατόπιν προηγηθείσης έξομολογήσεως, δια τους πολλους το τε
τράκις του ένιαυτου, δια δε τους «προκόπτοντας είς εύσέβειαν» το δεκάκις!
τα ίδια, δηλαδη άκριβως τα όποία έπρέσβευον και ΟΙ άντικολλυβάδες έν μέσφ
18φ ωωνι άλλα και ΟΙ της έποχης του Άγαπίου του ΚρηΤΟζ (170ς αίων)
και την όποίαν διδαχην ή ίδία ή Είσηγητικη 'Έκθεσις έχαρακτιιρισεν ώι:

~έ π ι κ Ρ α τ ο υ σ α ν

π λ ά ν η ν~!

συγχρόνως και τον π. θεόκλητον:

π ω ς

Έρωτώμεθα σμως και έρωτωμεν
τα έθη, τα έν τη έποχη της άνω

τέρω <Ομολογίας έπικρατουντα έν άπάσ:rι τη Ιερζί χερσονήσφ του "Αθωνος
και μέχρι τα μέσα και έπέκεινα του 180υ αιωνος, συνεχισθέντα έχαρακτηρί

σθησαν έν μεν τη Ε.Ε. ώς «έπικρατουσα πλάνη 1> έν δε τη έ,πιστολft αύτου,
την μετα τρίμηνον σχεδον κυκλοφορήσασαν,
της <Ομολογίας

του Μογίλα

<ι: πανορθοδόξου κύρους»;

-

την όμοίαν κατα πάντα διδαχην

'Ιασίου έχαρακτήρισεν ώς δημ1Ουργουσα έθη

Π ο ί α

έκ των δύο γνωμών πρέπει να έκλέ

ζωμεν ΠPOKεJ.ιμένOυ να γνωρίσωμεν το άληθες φρόνημα της, εJσηγηΤΙKης ξυ
νωρίδος;

Πόθεν έπίσης ό μοναχος θεόκλητος ήρύσθη την πληροφορίαν και άπό
δειξιν, δτι τα τοπικα έθη

11

και μία Όρθόδοξος <Ομολογία, εΙναι δυνατον να

κηρύττουν 'διδαχην έναντίαν των Ιερών Κανόνων και μάλιστα με άπαnήσεις

ά\'τικαταστάσεώς των; Ποία Σύνοδος, μετα τας άγίας και ΟΙκ.ουμενικας έπτά,
συνελθουσα έν τη Όρθοδόξφ ΈκκλησίQ.

ώ κ ο

v.

ό μ η σ ε ν

,τους Ιερους

αύτης Κανόνας, ωστε να τoλμήσ:rι να πράξ:rι τουτο κατα μίμησιν και ή <Ομο
λογία της έν 'ι ασίψ Συνόδου,

με την πληθυν μάλιστα

ξένων τψ πνεύματι της 'Ορθοδοξίας έπιδράσεων

των λατινικων

και

;

Εαν δε ληφθη ύπ' οψιν δτι αΙ άνωτέρω Όμολογίαι κέκτηνται άξιολογι
κως κρινόμεναι «σχετικΟΥ. κυρος»

(:'1.

Καρμ. Δ.Σ.Μν Α'. σελ

32),

τότε το

σφάλμα της Ε.Ε. καθίσταται εισέτι σοβαρώτερον, ώς έπιθυμούσης ν' άντικα
τασrήσ:rι κανόνας Οίκ. Συνόδου δια των άποφάσεων μιας άπλης Όρθοδόξου

'Ομολογίας! τουτο μόνον ΟΙ σύγχρονοι «πατέρες» δια της έτοιμαζομένης
ψευδοοικουμενικης Πανορθοδόξου Συνόδου όνειΡεύονταΙ να ένεργήσουν, έξ

ύπαρχης οϋτω πλη ροφορήσαντες το γνήσιον όρθόδοξον ποίμνιον της Έκκλη
σίας του Χριστου τί κρύπτουν κάτωθεν της ψευδους δορας της «Όρθοδο
ξίας ~ των...

(1()6).

Παρα ταυτα ό μοναχος θεόκλητος

106.

έτόλμησε να XαραKτηρίσ:rι

«εύήθη»

Τρανον δείγμα της μη γνησιότητος της μελλούσης' να 'συνέλθΏ,'Πανορθοδόξου

Συνόδου, foτw ή μη ύπαρξις, ούδε κατ' ύnοψίαν, έmθυμίας ,κςιταπολεμήσεως της πανω
ρέσεως του Οίκουμενισμου. Τούναντίον μάλιστα, κηρύσσετω άσυστ6λως και συνεχως το
άκριβως έναντίον! Καταβάλλεται δηλαδη πασα προσπάθεια, ως έμφώνετω και έκ του κα
ταλόγου των θεμάτων, της συνάψεως στενωτέρων άδελφικων σχέσεων μεταξυ Όρθοδοξί
ας και των συγχρόνων αίρέσεων, κατα το πνευμα της Πατριαρχικης έγκυκλίου του

1920.

Τί σημαίνει τουτο; Άρκεί να προσέξη καλως ό άναγνώστης την κάτωθι σημεlOυμένην πρό
TaOIV, την και άνήκουσαν είς την άνωτέρω 'Εγκύκλιον, δια να διακρίνη «τα βαθέα του Σα

τανα», κηρυττόμενα έκ του πρώτου θρόνου της 'Ορθοδοξίας!
«Ούτω δε της είλικρινείας και της έμmστoσύνης προ παντΌς άποκαθισταμένης μετα

ξυ των 'Εκκλησιων, νομίζομεν δεύτερον δη έmβάλλετω ίνα άναζωπυρωθΌ KQi tVIΣXuefj

".',
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πάντα δσης θα εφερενάντίρρησιν είς τας άνωτέρω κρίσεις τoυ~ και σχήμαη
μόνον εύσεβείας άγωνιζόμενον ύπερ της ίσχύος των σχεηκων ίερων κανόνων,
των κατα αυτον προ πολλου ύπο των <Ομολογιων οίκονομηθέντων...
Κατόπιν τούτων, φρονουμεν,

(10-7)

ση άπαπείται μια πλήρης και συγκρπικη

έξέ

τασις των παραλλήλων της άνωτέρω <Ομολογίας έπι της ευχαρισπακης

συμ

μετοχης, ωστε ν' ,άποκαλυφθfj, αφ' ένος μεν το

ά λ η θ ε ς'

φ ρ ό ν η μ α

ταύτης, άφ' έτέρου δε ή άβαθης και άνηκανονικη κριηκη των κ. Είσηγητων.
Έν

Tfj

107:rι

άποκρίσει

της άνωτέρω

<Ομολογίας,

άναγινώσκομεν:

τρίτον διάφορον εΙναι όπου σΠΟlOς χρισηανος εύρίσκεται παρων

είς την θυσίαν ταύτην και να
θερώνεται

δι' αυτου

κ ο 1 ν ω ν

άπο κάθε πειρασμον

Q.

«Το

σ υ χ ν α

του μυστηρίου τούτου, έλευ

και κίνδυνον

του διαβόλου,

διατι

δεν άποτολμξί ό έχθρος της ψυχης να βλάψ:rι έκείνον όπου ήξεύρει ση εχει

προ παν τος ή άγάπη μεταξυ των Έκκλησιων, μη λογιζομένων άλλήλας ώς ξένας και άλ
λοτρίας,

άλλ' ώς συγγενείς

της επαγγελίας

1920

του θεου

και οίκείας

εν Χριστψ

εν τψ ΧριστΨ».

'Ήτοι,

Kαi «συγκληρονόμους

και συσσώμους

Kαi δια την Πατριαρχικην

αύλην

του

και δια την σημερινην άθλιωτέραν τοιαύτην, πασαι αΙ έκκλησίαι, ητοι αΙ ποικίλαι πλά

ναι και «τράπεζαι των δαιμονίων» εΙναι «συγκληρονόμοι» και «σύσσωμοι» με την αμωμον

Μίαν και Άγίαν Όρθοδοξίαν! Ι! Δια τουτο άκριβως διακηρύσσεται ηδη και ύπο της «Διορ
θοδόξου προπαρασκευαστικης εmτροπης της Μεγάλης Συνόδου» ή ~φεσις και ή έπιθυμία
αύτης προς εmτέλεσιν κοινου Πάσχα, παντελους άφανισμου της άκριβείας εν τΏ Έκκλη

σίι;ι, ή κατάργησις της νηστείας κατα Τετάρτην και Παρασκευην σλου του ενιαυτου, ή διευ
κόλυνσις των μεικτων γάμων, προς είσέτι εντονωτέραν ~KKαυσιν της συγχρόνου Βα6υλω

νείου καμίνου του σέξι και «τελικην επίστεψιν των περι ένώσεως προσπαθειων των Έκ
κλησιων». (Προς την Μεγάλην Σύνοδον, σελ.

107.

64).

Άλλα και αν είσέτι δεΧθωμεν μετα του άνωτέρω όσιολογιωτάτου μοναχου στι

αι άποφάσεις μιας όρθοδόξου <Ομολογίας, ~στω και πανορθοδόξου κύρους, κέκτηνται τοι
αύτην ίσχύν, ωστε να «οίκονομουν» τους Ιερους κανόνας, θέτοντες αύτους είς «μη ίσχύν»,

διατί να μη συμβαίνη κάτι παράλληλον και με τας πανσρθοδόξους άποφάσεις του

1587,

και

1593;

1583,

Έξηγούμεθα λεmομερέστερον:

ΑΙ άνωτέρω Σύνοδοι ήσχολήθησαν, ώς γνωστόν, με την ήμερολογιακην· καινοτομίαν
της πρεσβυτέρας Ρώμης, άπορρίψασαι ταύτην και χαρακτηρίσασαι την άνωτέρω πραξιν

«ώς παγκόσμιον σκάνδαλον και αlJθαίρετoν καταπάτησιν των θείων και Ιερων κανόνων».

Έρωτωμεν, λοιπόν, τον π. θεόκλητον: διατί τους τηρουντας και σεβομένους την' φωνην
των άνωτέρω Συνόδων, αΙ όποίαι σημειωτέον, ενομοθέτησαν συμφώνως τΏ Ιερζί Παραδό
σει, θεωρεί «σχισμαnκους» και «έκτος Έκκλησίας» κώτοι εφαρμόζουν εποφάσεις πανορ
θοδόξων Συνόδων; Διατί ή όρθόδοξος <Ομολογία του Μογίλα

-

'Ιασίου να κέκτηται «παν

ορθόδοξον κυρος», αΙ δε άνωτέρω Σύνοδοι να δημιουργουν δια της εφαρμογης των άπo~
φάσεών των «σχισματικούς»;

Μήπως διότι μετα το

1924

κατέστησαν «σημείον άνηλεγό

μενον» ωστε να «δειλιουν» να μνημονεύσουν αύτων και αύτοι είσέτι ΟΙ εσχάτως άσχολη
θέντες, ώς ό καθηγητης 'Ι. Καρμίρης και ό άρχιμ. Σ. Μπιλάλης; Και τον μεν πρωτον δι

καίως Kαi εγκαίρως ηλεγξεν ό εύρυμαθης Π. Παναγιωτακος είς το ύπ' αυτου εκδιδόμενον
«Άρχείον έκκλησιασnκου και

~';Ό

~I· '·~Ά.:'

"=,
,.:.,..'.,'".;:.

•
π.

~~

KaVOVIKQU

δικαίου», τευχος 30ν του i:τους

1953,

σ.

197'

δεύτερον με τας Ικανας καί, πιστεύομεν, άγαθας προϋποθέσεις δι' ~να γ ν ή σ ι ο ν

τον

άνθε

νωηκον άγωνα, τίς θα παρατηρήση; Μαλλον ούδείς, διότι εύελmστoυμεν είς μίαν σύντομον

ύπσ του ίδίου έπανόρθωσιν, μετά τινος άναγκαιοτάτης προσθήκης; Ποίας; της πλ~ρoυς
διακοπης κοινωνίας, μετα της καινοτομούσης <Ελλαδικης 'Εκκλησίας, ωστε τα γραφ6μενό
του να «ζωοπ.οιηθουν» ύπο της ώρωοτάτης... συνεπείας! Το. εύχ6μεθα εκ καρδίας.

't
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τον Χριστον μένοντα έν αύτψ

». ('1. Καρμίρη, «Μνημεία », σελ 640). Άλλα

τρανώτερον, το σχεηκον προς το θέμα ήμων πιστεύω αύτης, δια τον δυνά

μενον να άναγινώσΚΏ «κατα γνωσιν », έμφαίνεται εΙς την 18ην άπόΚΡΙOlν του
δευτέρου μέρους της Όμολογίας,

εΙς την όποίαν δηλουται δη

«αρτος έπι:'

οίΙOlος» κατα την Κυριακην προσευχή ν, δεν είναι μόνον ό λόγος του θεου,
άλλα «και ή αλλη βρώσις της ψυχης, ηγουν ή κοινωνία του σώματος και αί
ματος του Χριστου ». Και συνεχίζει:

«Δια να μεταλάβωμεν λοιπον άξίως την

βρωοιν ταύτην, παρακαλουμεν εΙς το μέρος τουτο να μας την δώση έκέίνος,
ηγουν με την χάριν και φιλανθρωπίαν του» Αύτ. σελ

652.

Έπι των lάνωτέρω άναφερόμενος στοχαστικως ό πολυς Νεόφυτος, έξάγει
τα κάτωθι άληθέστατα συμπεράσματα.

«ΕΙ τοίνυν και κατ' αύτην την 'Ορ

θόδοξον Όμολογίαν, αρτος έΠlOύσιος ό αρτος έστιν όζων ό έκ του ουρανου
καταβας και ζωην διδους Τψ κόσμψ, το δε δος ήμίν σήμερον,
ήμίν

το καθ'

ο ύ δ ε

ή

τ ε Ρ ο ν
σ τ ο λ ο ν,

ήμέραν

ό Εύαγγελωτης.

'Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς

α ρ α

δ ο κ ι μ ά ζ ο ν τ α ς
τ η ς

σ υ χ ν η ς

Λουκας

μεταλαβων

Ό μ ο λ ο γ ί α

έ α υ τ ο ύ ς,

ιiρμήνευσεν,

τ ο υ ς

κ α τ α

μ ε τ α λ ή Ψ ε ω ς

εΙς το δίδου

...

σ υ χ ν ό

τ ο ν

ά π ε ί ρ γ ε ι

'Α' π ό

.

(=

έμ

ποδίζει). Ό γαρ αιτων λαμβάνει' και ό ζητων εύρίσκει' και τψ κρούονη άνOl
γήσεται' του Κυρίου ό λόγος. Πωτος δε ό Κύριος έν πασι τοίς λόγοις αύτου.
του γουν Κυρίου τψ ουκ άποδοκιμάστως άλλα δεδοκιμασμένως αιτουνη δι
δόντος, και τψ πιστως κρούονη άνοίγοντος, τίς ό την δόσιν κωλύων και την

θύραν μη άνοίγων

G) ν,

τ ί ς

ό

;

και ϊνα τα του Άποστόλου ειπω,

κ α τ α κ Ρ ί ν ω ν ;» Χ.Ν. σελ

θ ε ο ς

ό

δ 1 Κ α ι

60 - 61.

'Όθεν, έαν και αύτη ή 'Ορθόδοξος Όμολογία δεν έμποδίζει την συχνην
θείαν Μετάληψιν, άλλ' έξ άνηθέτου

π Ρ ο τ Ρ έ π ε ι

προς αύτην τους πι

στούς, δυνάμει των Κυριακων λογίων, είναι αύτονόητον ση κατ' ούδένα τρό

πον άπαλλάσσονται της εύθύνης ΟΙ δυνάμενοι να συμμετάσχουν και άποφεύ
γοντες. Αϋτη κατατάσσουσα άπλως τους πιστους εΙς κατηγορίας
τ ο ς

ά ξ 1 ό τ η

και είς τους πλέον ευσεβείς έπιτρέπουσα ότε μεν το δεκάκις, ότε δε

το συχνάκις, είναι δηλον, ση εΙς την περίπτωσιν των μοναχων
λιτεύεται ή άκρίβεια» Ε. θ. σελ
θέσεις προσελεύσεως

-

9),

(<< ενθα έμπο

και μάλωτα των έχόντων τας προϋπο

διόη ΟΙ μη εχοντες ταύτας ασφαλως δεν άπαιτείται

να «προστατευθουν» έξ 'Ορθοδόξων Όμολογιων, οντες ύπο έπηίμlOν
δόλως θα έχαρίζετο η πολλψ μαλλον θα έδημιούργει λόγους

-

ού

μ ο ν ί μ ο υ

άμελείας και πνευμαηκης νωθρότητος, δια ρημάτων όποίων της Ε.Ε. ητοι
«μη Ισχύος των οίκονομηθέντων ιερων κανόνων»!

. '.

Διόη έρωτωμεν τους

κ. Εισηγητάς: Ποίαν οικονομίαν είναι δυνατον να προσφέρη ή 'Ορθόδοξος
Όμολογία εις τους δυναμένους μεταλαβείν, ώς συμβαίνει έν άγίψ 'Όρει και
παρα ταυτα μη προσερχομένους; άσφαλως

ο ύ δ ε μ ί α ν.

Εις τους μη

δυναμένους πάλιν όποίαν; να τους άπαλλάξη της άπειλης των κανόνων,

λόγψ μη προσελεύσεώς των; Μα Τι μη συμμετοχή των εΙς το Μυστήριον αυτη
και μόνον δημιουργεί άφορισμον εΙς βάρος των! Δεν πρέπει να έκπλησσώ
μεθα δια τουτο, διόη ώς ειπομεν και προηγουμένως, πασα μη συμμετοχη εις
το :ΝΙυστήριον λόγψ έπιημίου η «βασάνου συνειδήσεως» καλείται έν τψ Κα
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νονικψ Δικαίφ μικρος άφορισμός. Συνεπώς, είτε ή 'Εκκλησία άφορίζουσα άμέ
σως τον πιστον στερεί τουτον του Μυστηρίου, εΙτε δ mστος έξ έαυτου δεν
προσέρχεται είς αύτό, έμμέσως ούτως άφοριζόμενος, πρόκειται περι του αύ

του πράγματος, ητοι της στερήσεως των θείων Δώρων!
Δια τους πρώτους, τους σντας δηλαδη έν

trunpfqJ,

τουτο μόνον δύναται

να πράξη ή 'Εκκλησία οίκονομικως ένεργουσα' να συντομεύση τον χρόνον

άποχης των έκ των θείων Μυστηρίων. Και ή Όρθ. Όμολογία του 'Ιααίου,
καθ' ήμας, κάτι παράλληλον έπιθυμεί να έκφράση, όρίζουσα τους χρόνους
προσελεύσεως' δηλαδη δημιουργεί ποιμαντικον

σ η μ ε

i

ο ν

έ π α φ η ς

δια το μακραν αύτης ποίμνιον, ωοτε και κατ' άραια τούλάχιστον διαστήματα
να δύναται ό άμελης πιστός, προσελκυόμενος άπο την διδαχή ν της, να μετέχη
του Μυστικου αύτης Δείπνου.

Ai

προτροπαί της προσπαθουν να διεγείρουν

τι) ένδιαφέρον των ,άμελωνκαι να σημάνουν αρα τα

έ λ ά χ ι σ τ α

δ ρ ι α

συμμετοχης είς την μυστηριακην ζωην της 'Εκκλησίας' ό παραβαίνων ταυτα

θα εύρίσκεται πλέον μακραν αύτης, ένψ δια τους δυναμένους -«προκόπτον
τας είς εύσέβειαν και εύλάβειαν»- άφήνει έλευθέραν την δδον προς την
θείαν Μετάληψιν.

τα έν τη

90ft

αύτης άποκρίσει άναφερόμενα άδυνατουν

vq

έρμηνευθουν

ώς δροι άπαράβατοι και πνευματικης άσφαλείας έχέγγυοι, η πολλφ μαλλον,

προτροπαι πνευJ.lατικης έγρηγόρσεως,' δια 'τους δυναμΙνους να έφαρμώσουν
μίαν συχνοτέραν

προσέλευσιν

και άδιαφορουντας.

Έαν δε λάβωμεν ύπ' σψει και τα προλεΧθέντα,

δια των όποίων άπορ

pfmOVTaI τα αρθρα 87 - 95, ώς μη έκφράζοντα το πιστεύω της 'Εκκλησίας έπi
του προκειμένου, τί ,άπομένει ωστε να χρησιμοποιηθη
σίας των μη προσερχομένων

Ή

δ υ ν α μ ι κ η

ώς έπιχείρημα προστα

είς το Μ υστηρίον κώτοι δυναμένων

;

έξ αλλου και ούχι στατικη αύτης φύσις, σαφέστατα

έκδηλουται και δια της 107ης άποκρίσεως, ενθα ή συχνη παρουσία και μέ
θεξις έν τψ Μυστηρίφ χαρακτηρίζεται λίαν σωτηριώδης δια την έλευθερίαν
της ψυχης άπο τον πειράζοντα Διάβολον.

Ούτω συμφωνουμεν άπολύτως μετα του καθηΥητου της Λειτουργικης Π.
Τρεμπέλα, δστις άναφερόμενος είς το λησμονηθεν και μαλλον πολεμηθεν
φρόνημα της 'Εκκλησίας ήμων περι της συχνης θείας Μεταλήψεως, γράφει:

«Δεν εΙναι λοιπον νέον δια την ίδικήν μας λειτουΡΥικην πραξιν και το
χαρακτηΡlOτικον αύτο της ρωμαιοκαθολικης λειτουΡΥικης κινήσεως

(δι' :i'jς

ό πάπας Πίος ό Ι' συνέστησεν έσχάτως την συχνην θείαν κοινωνίαν είς

τους πιστούς του κω είς τους «περισσότερον άφοσιωμένους την καθημερινην

τοιαύτη ν » σημ. ήμετέρα), όσονδήποτε και αν το περι συνεχους θείας κοινω
νίας φρόνημα της 'Εκκλησίας ηγνοήθη η. έλησμονήθη ύπο των πολλων η
και έθεωρήθη ύπό τινων
δ ι α τ ε λ ο ύ ν τ ω ν

α Υ ν ω σ τ ο ς

ύ π ο

ώς

ε ί ς

τ Ο

κ ρ ά τ ο ς

κ α ι ν ο τ ο μΊ α

τ η ν

π α χ υ λ η ς

τις

π α Ρ ά δ ο σ ί ν

καΙ

ά Υ ν ο ί α ς

ν ε ω τ ε Ρ ι σ μ Ο ς

μ α ς.

ΤΟ μόνον δπερ

συνέβη κατα παρελθον πρόσφατον ώς προς το χαρακτηριοτικον τοϋτο της
λατρείας μας εΙναι μόνον δτι, ένφ διεφαίνετο και διεκρίνετο σαφώς έν τη·
είκόνι της λατρείας μας, τα χρώματά του δμως εΙχον πως έξασθενήσει και
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δεν παρουσίαζαν η)ν αύτην ζωηρότητα KαiδIαύγειαν, την όποίαν και είς
τους πρώτους του Χριοτιανισμου ώωνας :..( 1018).

Τέλος καθ' ήμας, ή 'Ορθόδοξος Όμολογία του ΜΟΥίλα
και δη

π ε Ρ ι σ τ α τ ι Κ ω·ς

-

'Ιασίου, άπλως

περιέγραψε, τούλάχιοτον δια το προκείμενον,

τα έπικρατουντα τότε έθη των .Ορθοδόξων, ούδόλως θελήσασα. να «οί'κονο

11

μήση ~ τους σχετικους ίερους Κάνόνας
σταων έθιμικοΌ

δικαίου

καν να θεσπίση παραμόνιμον κατά

'έν τη 'ΕκκληοίQ,

.δεδομένου

ση ώς' θα ίδωμεν έν

πλάτει περαιτέρω; υπαρχόντων ίερων κανόνων, ούδεν έθος δύναται να αν':'
τιστρατευθΙϊ

αύτοΙς.

'Εν αλλαις' λέξεω,

ουγγραφεϊσα προς κάταπολέμησι\ι

των Καλβινικων κυρίως κακοδοξιων (109), έκει έρριψε .καΙ απαν το

αύτης, των έν αύτfi λοιπων αναφερομένων
νόοι -

-

βάρος

και έναντίων τοις ίεροίς' Κ:α

ίστορικην και μόνον έχόντων σημασίαν δια την δογματικοσυμβολικην

έΠlOτήμην και θεολογίαν, μη δυνάμενα το· παράπαν να αποτελέσουν διδαχην

η παράλληλόν τι και ίοοδύναρον των ίερων κανόνων, πολλψ δεμαλλον ν'
αντικαταστήσουν τοUτους, θέτοντα είς

.« μη

ίσχύν»

! ....

Ε.θ. σελ.

10.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

.'
Αί 'Ορθόδοξοι ·ομολογίαι τ~ό 'ί7~~ ~ίωνoς, οόδόλως άπαλλάσσουΎ τους
πιστους της υποχρεώσεώς τωΎ εναΎτι'του Μυστηρίου της θείας ~ύxαΡIστίας,
των σχετικων ίερων κανόνων δ~α.τηρoύνi.Ίoν

108.
δίου:

την έαυτων ίσχύν.

«Ή Ρωμιίϊκη λειτουργική κίνησις και ή πραξις της Άνατoλης~, σελ.

«Λειτουργικοι

109.

α π α σ ά ν

τύποι της Δύσεως και Διαμαρτυρoμένων~,

«'Όθεν προς θεραπείαν του κακου

σελ.

378,

85.

Άθηναι

του ί

1966.

(ητοι της 'καλ6ινικης προπαγάνδας), ό έπι

φανης μητροπολίτης Κιέ60υ Πέτρος Μογίλας.

(1633 -1646), μετ' αλλων Ρώσων θεολόγων
και μάλιστα του Ιsaϊe Koz1ovskij, συνέταξε τψ 1638 tKTevij τινα Κατήχησιν, 11 «εκθεσιν
της των Ρώσων πίστεως~ ,εν Ιί έξετίθεντο θετικως Kαl σαφως τα δόγματα της 'Ορθοδό
ξου Έκκλησίας,

ην άντέταξε κατα της Καλ6ινικης

Λουκαρείου

τινικων τοιούτων>. 'Ι. Καρμίρη «Μνη}ιεία ... :. σελ. 583.

'Ομολογίας

και των λα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Τό έν τφ έργφ «Περί της συνεχοϋς θείας Μεταλήψεως» περιε
χόμενα

άποτελοϋν

προτροπός

καί

έμφάσεις

των

συγγραφέων

η έκφράζουν τήν «κανονικήν» φωνήν της 'Εκκλησίας

;

θΕΣΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

(Μοναχου θεοκλήτου Διονυσιάτου)
«προτροπας κάμνουν

(01

Κολλυβάδες),

'συχνης θ. Κοινωνίας, καταφεύγουν είς

6

έξαίρουν την ώφελιμότητα της

π ε 1 λ α ς

δια να συγκινήσουν

τους ψυχρούς, 6λλ' ούδαμου γράφουν δη αΙ 6ποτελουσω την οίκονομίαν της
'Εκκλησίας «'Ορθόδοξοι 'Ομολογίω:l)

στερουνται κύρους

ianeIλa! των σχετικων Ιερων κανόνων ίσχύουν
κ α Ι

έ π Ι

π ά ν τ ω ν:. (Ε.θ. σελ.

και έπομένως

π ά ν τ ο τ ε,

αΙ

παν τα χ ο υ

3).

«Ό α.ΥΙος Νικόδημος, ώς φορηκώτατα έγράψαμεν, μη άνησυχητε, δεν

έπρέσβευεν άνοησίας. Άναφέρει τους έν λόγφ Ιερους Κανόνας (θ' 'Απ.
Άντ.) μόνον προς

ε μ φ α σ ι ν

,ξων Όμολογιων:.. (Ε.θ. σελ.

-

Β'

άφου έγνώριζεν το κυρος των «'Ορθοδό

10).

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Ή ένταυθα παρουσιαζομένη δ 1 α σ τ ο λ η

μεταξυ έντολων και προ

τροπων η συστάσεων, άπειλων και έμφάσεων, συνιστζί το όλιγώτερον, διασά
λευοιν του ήθικου της Έκκλησίας οίκοδομήματος, :ή όποία πλειστάκις, δια

των έαυτης άποστόλων κω διδασκάλων, τας «κανονικας:. κω άποστολικας
αύτης διατάξεις, προτροπας έκάλεσε και συστάσεις.

Ούδεις κω ούδέποτε των άγίων Πατέρων ήθέλησε να άνηδIαστείλrι τας
προτρεπηκψ τψ τρόπφ έκφερομένας συστάσεις της Έκκλησίας, άπο τον λοι
πον χορον των έντολων αύτης, δημιουΡΥων ο'ύ'τω
λ ο γ η ς

δ υ ν α τ ό τ η τ α

έ κ

είς τον πιστόν της, ανευ μάλιστα φόβου έmημίου δια μίαν κατ'

άρέσκειαν έπιλογην των λόγων της και ύποκειμενικην έκλεκτικότητα Ι ...
Έαν δμώς ένεθυμείτο δ. 6νωτέρω μοναχος τους λόγους του θείου Βασι
λείου, κατα τους όποίους «τα κατευθυνόμενα είς την έντολην του Κυρίου,
ώc; θεου προστάγματα παραδεκτέον:. (δρ.

tmTP.

ριδ'), ούδέποτε θα έπεχείρει

την άνωτέρω διάκρισιν. Ό άγιορείτης σοφός, aς ύπάρξrι κω πάλιν χειραγωγος
ήμων είς την παρουσαν περίπτωσιν.

«κω πάλιν του Ιερου Χρυσοστόμου άπωτουντος δπως δ μη μεταλαμβά
νων, έπειδη παρουσιάζετο δια της διαγωγης του αύτijς ώς ύβρίζων τα θεία,
να άπέρχετω του κυρίως Ναου, πραγμα το όποίον κατα τους άποστολικους
κω συνοδικους κανόνας ούδόλως διαφέρει του

ά φ ο ρ ί ζ ε σ θ α ι,

έKεi

νοι (δηλαδη ΟΙ άντιλέγοντες), δεν εΙναι άφορισμος έλεγον, ταυτα άλλα προ
τροπή, άγνοουντες δη κω αΙ προτροπω άποτελουν μέσον έφαρμογης των έν

τολων η κω τελείως όμοιάζουν προς αύτάς. Διόη, ώς λέγει ό Ιερος πατήρ,
«σας παρακαλουμεν, δΧι να μη ερχεσθε είς τον Ναόν, άλλα να καταστήσετε

τους έαυτούς σας άξίους της παραστάσεως χα/ της των θείων άγιασμάτων

Μεταλήψεως:.

. .. Πάσας δε τας προτροπας κω συμβουλάς, αi δποϊω δδη

γουν είς την τήρησιν των έντολων, ώς

-----

- - -

θ ε ο tj

- - - - -

θ ε λ ή μ α τ α

πρέπει
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να γίνωνται παραδεκτα κατα τον ΝΙ Βασίλειον. Άλλ' άσφαλως, ΟΟοι παρα
βαίνουν τα θελήματα του θεου πρέπει να τιμωρωντω' συνεπως, ΟΙ παραβαί

νοντες την προτροπην του άγίου Πατρος δεν τυγχάνουν

» 'Αλλα
ι\: λ η σ ι ν

ά ν ε ύ θ υ ν ο ι

παρ' σλα τα άνωτέρω, εκεΙνοι έπέμενον να τονίζουν στι,

...

π α Ρ ά

και ούχι βίαν άποτελουν ΟΙ λόγοι του θείου Χρυσοστόμου, 11ΤΟΙ

σ υ μ β ο υ λ η ν

και

π α Ρ α ί ν ε σ ι ν

και ούχι έντολήν, άξιουντες, εξ

επmολαιότητος, τα της Έκκλησίας Εύαγγελlκα καΙ «KανoνlΚα» εντάλματα
να μετατρέψουν εις προωρετικας συμβουλάς, άγνooίiντες δτι ό θείος πατηρ

είς πολλους των λόγων του, τα Εύαγγελικα και 'Αποστολικα έπιτάΥματα, τα
6.ποκαλεϊ παρωνέσεις και συμβουλάς.

Έκ τούτων, αλλα μέν, ώς μη άναιρουντα και καταστρέφοντα το αύτε
ξούσιον του άνθρώπου, δύναντω άσφαλως να λεχθουν προτροπαι κω συμ
βουλαί, σπως το λέγον: «Διότι έαν θέλετε κω άκούσετε τους λόγους μου ... »
πραγμα το όποϊον φανερώνει δτι ό μη θέλων να ύπακoύσ:rι καθίσταται παρα

η) του ύφους εύγενες

ύ π ε ύ θ υ ν ο ς'

αλλα δε εΙνω έπιτακτικά τε και

βίωα, δπως τό: «Έαν σμως δεν θελήσετε και δεν με άκούσετε, θα διέλθετε
δια μαχαίρας».

»Πλην των άνωτέρω,

π α Ρ ά κ λ η σ ι ς

εΙνω σταν, δια το καλον

της είρήνης και τον άγιασμον ψυχης και σώματος

(δια της τηρήσεως των

Εύαγγελικων εντολων), μας παραγγέλλει ό 'Απόστολος είς πάσας τας επι
στολάς του να συμφιλιωθωμεν με τον θεόν, πραγμα το όποϊον πράττει και

αύτος ό Χριοτός. «'Αντιπροσωπεύοντες λοmον τον Χριστόν, λέγει ό 'Απόστο
λος, ενεργουμεν ώς άπεσταλμένοl του και πρεσβευταί του.
λ ο υ μ ε ν

Π α Ρ α κ α

τους άνθρώπους εξ όνόματος του θεου και τους λέγομεν' συμ

φιλιωθητε με τον θεόν

».

Έπίσης κω ό Βαπτιστης

'Ιωάννης,

του όποίου

ούδεις μεγαλύτερος

των άνθρώπων, τους ερωτήσαντας αύτον δχλους, δεν ΤΌυς
είς την εκτέλεσιν των εντολων του θεου, άλλα τους

εκ

ή ν ά γ κ α ζ ε ν

π α Ρ ε κ ά λ ε 1

μό

\"ον να πράττουν το επιβαλλόμενον. «Πολλα γάρ, φησί, και ~τερα παρακαλων,

εύηγγελίζετο τον λαόν

».

Λοmόν, τί λέγεις, επιμένεις να ύπoστηρίζ:rις στι ΟΙ

άνωτέρω λόγοι του Βαπτιστουάποτελουν

π Ρ ο τ Ρ ο π α ς

θέλωμεν εκτελωμεν,

Έαν πράττ:rις κάτι τέτοιο, γίνεσαι

κω ούχι έντολάς;

τας όποίας εαν

φανερος δτι ξεχωρίζεις τας προτροπας των εντολων. 'Αλλα του το

τ ο

ε π ι τ ρ έ π ε ι,

οϋτε ή άξινη του Προδρόμου,

σ ο υ

ή παρα την ριζαν

κειμένη, και παν δένδρον ακαρπον, 11ΤΟΙ μη ποιουν καρπόν,
π α Ρ ε κ ά λ ε ι

δ ε ν

(δπως δηλαδη

ό 'Ιωάννης τους δΧλους «ποιήσατε καρπους άξιους της

μετανοίας» κόπτουσα και είς πυρ βάλλουσα, οϋτε το mύον (φτυάρι) το εύ
ρισκόμενον είς τας χείρας του κυρίου κω καθαρίζων το άλώνl, 11ΤΟΙ τα πλήθη

των άνθρώπων, οϋτε ή ράβδος του Παύλου την όποίαν επέσειεν άπειλητικως
προς τους άπειθεϊς των λόγων του Κορινθίους)

110.

( 11'0) •

«Παραθέτομεν κατωτέρω κω το πρωτότυπον του κειμένου, προς iκανOΠOίηOlν

παντος φιλολόγου

tK

των άναγνωστων μας κω διόσωOlν

λόγων του άΥιορείτου λογίου.

tK

της λήθης, των ήδυτότων

.~.'
~

.~

,~

Ι
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Κατόπιν των άνωτέρω εΙναι:Λ:ίαν σαφες δτι, ούδεμία άπαλλαγη εύθυνων
υφίσταται δια τους ΠΙΟΤQύς, έαν καλέσουν ουτοι τους λόγοι,ις τωνάγίων ηα
τέρων και του Εύαγγελίου, προτροπας και σuμ60υλας και ο"l)χι έντολάς, ώς

και πράγματι ~Iναι. Ή εμφασις την όποίαν έπεδείκνυε ό lερος Νικόδημος
είς τους λόγους του, ούδόλως άφεώρα είq ρητορικην δεινότητα, ώστε να έπι
τρέπη φιλολογικην και ψιλην ΣUμμόρφωσIν των άναγνωστων του' άπεναντίας
,μάλιστα, συνεχως έπέσειε την άπειλην του άφορισμου δια τον μη συμμορ
φούμενον, ώς λίαν σαφως άπεδείχθη είς την άναίRεσιν της Β

Ι

θέσεως της

EiE.

'Αναφορικως δε με το «αν ϊσχυον τώρα» οί ίεροι κανόνες (Ε.θ. σελ. ~b)
Ι\ το της παρούσης ένστάσεως, δτι δηλαδη δεν «ίσχύουν πάντοτε, παντα)ζου
και έπι πάντων:., λ6γψ της υπάρξεως των 'Ορθοδόξων ΌμoλOγJ.ων, ταυτα
και τα παρόμοια τούτοις, άποτελquν ού μόνον άνΤQρθοδόξους, διδαχας άλλα
και πρόσφορα κηρύγματα δια πάντας τους έmθυμου:ντας,ν' άπαλλαγουν της
.

«Και αυ έκείνου

(Χρυσοστόμου)

τοίς έν μετανοίι;ι συμπροέρχεσθαι
ζεσθαι κατα τους άποστολικους

κω θέαν'

έκείνοι,

τον άμετόχως

δικαιοϋντος,

κανόνας,

φαοί, τα λεγόμενα,

δη κω αί ;προτροπαι των κατευθυνομένφν
εμπυπόντων η συμβαλλομένων

έστηκότα ώς υ6ριστην είς τα θεία,

δπερ μικρον η ούδεν διαφέρει του άφορί

και συνοοικους

ούκ άφορισμός,

'.

ως άνάξιον

κω άκοήν,

άλλα προτροπή,

μη

φησίν,

ξυνορωντες

είσι προς την έντολην του Κυρίου κω ,η συν

αύτη.

«Παρακαλουμεν' γάρ, φηοί, υμας ούχ ϊνα μη παραγίνησθε, άλλ' ϊνα κω της παρo~
οίας κω της προσόδου

άξίους

έντολην του Κυρίου, ώς

έαυτους

θ ε ο υ

... »

καταστήσετε

'τα δε κατευθυνόμενα είς Πιν

θ ε λ ή μ α τ α ,παραδεκτέον κατα τον Μ. Βασί

λειον. ('Όρ. έπιτ.ριδ'.).

,Αλλα

μην ΟΙ τα του θεου θελήματα παραβώνοντες, tmnpηttoI'

τρoττi}ν αρα του θείου πατρος παραβώνοντες άνεmτίμ:ητοι

ούδ' οΙ την προ

...

Kάi μετα ταυτα πάντα, παρόκληOlν ού βίαν εΙναι λέγοντες τα του θείου Χρυσοστό
μου, και ώς είπείν, συμβουλώ τε 'και παραίνεσιν, ούκ έντολήν, λελήθαOlν έαυτους τίίiν
έφ'

ήμίν εΙνφ άξιουντες τα της

Έκκλησίας εύαγγελικά τε και κανονικα έmτάΥματα,

μη ξυνορωντες δη ό θείος πατηρ και τα εύαγγελικά τε, και άπoστOλIΚό έmτάΥματαέν

;πολλοίς των. α\.11;Ωυ ~όyων,. παραινέσεις τε. κω "συμ60υλας καλεί.
"Αηνα, ώς μεν μη άναιρουντα το αύτεξούσιον, συμβουλώ είOlν πάντως κω προτρο
πώ:

«Έαν γάρ, φησι, θέλητε κω είσακούσητε μουι» Κ.Τ.Τ., ως γε μην τον μη θέλοντα

είσακούειν,ύπεύθυνον ,καθιστωντα. «Έαν δε

μη

θέλητέ, φηOl, μηδε είσακούσητέ μου

μάχαιρα ύμας κατέδεται:&, έmτάΥματα παρα τουτο κω βία/α.

Άλλα και δια το της είρήνης κω του κατα το συναμφ6τερον ά-Υιασμου, κω άπλως

δια tGJv εύαΥΥελικων έντολων καταλλάτεσθαι ήμaς τφ θεφ, παράκληοίς έστι, παρακα
λούντων υπερ τούτου, ού μόνον του άποστόλου

έν πάσαις αύτου τώς έmστολαίς,

κω ά.ύτου του Χριστου:' «<Υπερ 'Χριστου, φηOl, πρεσβεύομεν,
τος δι' ήμων' δεόμεθα υπερ Χριότόυ, καταλλάγητε

<.Ωσαύτως κω ό βαπnστης

'Ιωάννης,

άλλα

ως του θεου παρακαλουν

τφ θεφ:&.

ου μείζων

ούδείς,

τους έπερωτήσανταςαύτον

δΧλους ούκ ήνάγκαζεν, άλλα παρεκάλει ποιείν το ποιητέον.· «Πολλά, γάρ, φηOl, κω f
τερα παρακαλων, εύηΥΥελίζετο τον λαόν:&. Τί ουν, ούκ έντολας άλλα προτροπας και
ταυτα έρεϊς. κω των έφ' ήμϊ:ν;

(δηλος γαρ εΙ διαστέλλων τας προτροπας των έντολων).

'Αλλ' ού σvγχωρεί σοι τουτο οϋθ' ή άξίνη προς την ρίζαν του δένδρο\,! κειμένη, ή παν

δένδρον μη ΠΟΙΩυν .καρπΟν καλον(οΙον δηλαδη παρεκ6λει δ 'Ιωάννης ποιείν, λέγων, «ποι

ήσατε καρπους άξίους της μετανοίαςι), έκκόmουσα κω είς πυρ 6όλλουσα' ούτε τό έν χει
ρι του Κυρίου 'πτύον, :rο,καθqρηκοντης lίλωνoς' οϋθ' ή Παύλου ράβδος

,{(tσelOt;v*~ ,Χ.Ν"

flv

Κορινθίοις έ

.53 - 55. ,
10
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παρουσίας .των' Ιερων κανόνων, ώς. ό της ΚωνσταντινουπόλεωςΠροκαθήμενος
και δ άξ1όδακρυς έκείνος συνώνυμος κω. όμότροπός του θυατείρων κ. ΚΟΚ
~KΊνάKης, ό', άνερυθριάστως'και. ίταμως καλέσας τούτους «άνθρωπίνας έπινο

'ήσεις ~., «ένΤάλματα . άνθρώπων» κω c σχήματα άνοησιων και μίσους» και δι
καίως άπoστoμω~εlς δια του το, ούχι ·βεβαίως υπο της έmκροτούσης σιγΏ 'Εκ

'κλησίας του,'άλλαυπο· του Καθηγητουκ. Μουρατίδου'

'"

Γράφομεν πάντα τα άνωτέρω, διότι έάν, συμφώνως προς την Είσηγητικην

~ΈKθεσιν καΙ την. έmστολην του π. θεοκλήτου,

πασα όρθόδοξος

'Ι:χει ίσχυν και' έξουσίαν να άλλοιfj καιπολλφ μαλλον να

.ρους

'Ομολογία

KaTapyfj

τους ίε

κανόνας, ώς έν προκειμένφ, δίαπ και οί οίκουμενιοτικοι κύκλοι του Φα

:.ναρίου και

Chambesy

να μη ίσχυρισθουν το αύτό, ωστε μετα την συγκληθη

.σσμένην Συνοδον της 'Ορθοδοξίας, να ~xωμεν πλήρη καταρράκωσιν του «κα
Ύονικόυ

»..

οίκοδομήματος της Έκκλησίας, ,άποφάσει της «Μεγάλης

ξου Συνόδου» και ούχl μιας άπλης όρθοδόξου Όμολογίας

'Ορθοδό

; ! ...

Ή μη έφαρμογη των ίερων κανόνων υπο των της- Έκκλησίας-άρχόντων

και υπείJθ.Yνα,Jν, ούδέποτε ήρμηνεύθη δτι σημαίνει και οίκονόμησιν, τροποποί

rιw,:, η καiΚ(lτάργησιν τούτων' (111) <Απλη fuτόδειξις ~στω το θέμα του μετα
:θετου των έπισκόπων. Έτηρείτο έπi δεκάδας έτων, έπi άθετήσει των σχετικων
-ίερων,κανόνων,

χωρις να έmθυμf}

ή δlOlΚOυσα

'Εκκλησία

να φρονιμαησθfj

άπο τας διαμαρτυρουμένας φωνας των πιστων τέκνων της' Τί ~πεται έξ αύ

~0i3; Μήπως οί σχετ:ικοι ίεροl κανόνες (ιδ 'άπ. και ιε' τi'ίς Α' Οίκ.) ώκονο

.·pflella~.v. de ~a.cto

il

κατηργήθησαν; παν το έναvτίoν' Ίδου δη καίτοι άργά,

τι άντιδρωσα όρθόδοξος συνείδησις έπανέφερε τελικως τούτους κω πάλιν έν
ένεργείςι, ώς. θα· έπαναφέρη, ·εί θεος θέληση, και τους σήμερον σφοδρως πα

ραθεωρουμένους και άναιδως καταπατουμένους ίερους κανόνας υπο των φύσει
.

καl'θέσει φρουρων. αύτων. ΝΗ μήπως πάλιν, θα ήδυνάμεθα και τας την σή

.....

μερον

τελΡΥμένας

~

συμnρoσευxας

όρθοδόξων Προκαθημένων,

των

(112),

κω

ποικίλας

προδοηκας

ένεργείας

των

παρα τα lίλλως χείλεσι μόνον λεγόμενα υπ' αύ

ν' άποκαλέσωμεν «οίκονομίας έκ πρακτικων άναγκων», ώς σφοδρως

111. «Πλείστοι των Ιερων τούτων κανόνων δεν τήρουνται. Δεν άναφερόμεθα είς κα
νόνας ους «σοφοί» ηνες- κληρικοι

11

λαϊκοι- κρίνουων άφορωντας

τ ά χ α

τ η ν

έ

. π ο Χ η ν κ α θ' '11 ν σ υ ν ε τ ά χ θ η (] α ν. •Αλλα είς κανόνας οΌς δέχονται «λόγοις»
kai όι των έλευθεριωτtρων παρ" ήμίν 'Eρ~τωμεν: τηρουνται ουτοι; 'Απαντωμεν, "Οχι!
·ΟΙ:. Γ" bποστ6λικός' έπίσης οΙ: Η', ΙΔ" (έmπήδηως άπο μιας έπαρχίας είς αλλην), ό
. ΚΕ' ~'ke', Δ',' ΛΓ' (l1ρνηως μετά6άσεως είς tmoκoπrιv δι' ~ν χειροτονείται τις), ΜΒ' ι
ΝΗ', δ 910ς της ΣΤ', του όποίου ή παρ66ασιςκατωχμρωθη άπο τον νέον Ποινικον κω

ΙδΙΚά --:δια να περιoρ~σθωμέν εί.ς μόνον' αυτούς- ... :». Γ. Παρασκευοπούλου
16q -: 1.

«Έτήκαιρα

'πρΟβλήματα» σέλ.

..' '112.

«Καρα . καιρούς, πόλαι τε κα! νυν~ έκπρόσωποι τiiς Έκκλησίαςήμων έκαυχήθη

αανλέγοντες: μόνον iι γεραρα ·Ορθοδοξία. διατηρεί άπαρασαλεύτους τας άρχας κα! τας
.66σεις της Άπoστoλuάjς έποχης.Άληθες' "(ο τοιοϋτον, έφ' δσον κρίνει τις 6άσει των γρα

-mGjv δρθοδόξων.
. σ ;η ,ς και υ~o
Τηρρυμένων

'άρχων,. κςι.1 lsxι της κρατούσης έκκληωαστικης τάξεως,
του

Κυ'ρίου

fu' παραδοθείσας άρχ6ς.

(Μ6ρκ.· Β',

ά θ ε τ η σ ά

11 - 2) .

άναλογιων, το πραγμα υπενθυμίζει τας άηττήτους ·της άρχαιότητος. Ρω

;';.
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έπιθυμεϊ και διακηρύσσει ό άρχιμ. του Οίκουμενικου θρόνου και Ηριστος
κουμενιστης π. Βαρθολομώος

'Αρχοντώνης

; (ΙΙ8)

01

'Ή τυγχάνει' άναμάrπητος

ή ύπο της Ε.Ε. προσφερθείσα τοίς δπλουστέροις διδαχή, δη τυγχάνουνάπρο

κριμάηστΟ1, συμφώνως προς τας όρθοδόξους Όμολογίας,

και oίlίπαξ του

ένιαυτου μεταλαμβάνοντες, τετράκις η και δεκάκις, γενομένη ούτω ύφηγητης
της θανασίμου πνευμαηκης άμελείας και σκάνδαλο τοίς τελειουμένοις

;

Συνεπως πανταχου, πάντοτε και πάντα έν τη Όρθοδόξψ ''ΕκκλησίQ θα

κρίνωνται

sub specie sanctorum canonum

και ούχι κατα την μέθοδον της Ε.Ε ..

ή όποία μόνον τους 01κουμενιοπκους κύκλους εΙναι δυνατον να εύχαριστΥ·,
ούχι δμως και τους ζηλωτας έκ των όρθοδόξων xριση~νων πιστούς.

Ό π. θεόκλητος δμως έμφανίζει και
λησμοσύνην των γραφομένων
λέγη εΙς την σελίδα

10

f.v

lίλλo λίαν άσθενες σημείον' την

του Ι ΠαρουΟ1άζει δηλαδη το φαινόμενον,

τα τελείως άντίθετα της σελίδος

9,

να

και τάνάπαΛιν' να

ύποστηρίζη έν lίλλoις λόγοις καταστάσεις και θεωρίας όποίας εΙχε προηγου

μένως καταδικάσει Ι 'lδου άπλη και έναργεστάτη άπόδειξις των άνωτέρω ..
«ΕΙς τον Μοναχισμον άγωνιζόμεθα προς άΥΥελοποίησιν, έξαυλωσιν, ύπερ
βαίνοντες τα κοινα των έν κόσμψ μέτρα. 'Εκεί χωρρυν οΙκονομίαι, εΙς τους

ΜοναχoUς έμπολιτεύεται ή

ά κ Ρ ί β ε ι α.

Το ίδιον άκριβως έλεγεν ό

μαικας λεγεωνας' διετήρησαν έκεϊναι κω έν τοϊς χρόνοις της παρακμης των, τας πλεί
στας των αύστηρων αρχώων διατάξεων

-

πλην μη έφαρμοζομένας πλέον. Συντόμως, δια

ταυτα ΟΙ αετοι των ένδόξων lίλλoτε Ρωμαϊκων λεγεώνων κατεπατήθησαν ύπο τα πέλματα
των 6αρ6άρων. ουτω κω έν ταϊς ήμέραις ήμων, ή Όρθοδοξία των οΙκουμενικων Συνό
δων και των Πατέρων,

κ α τ ε π α τ ή θ η

ύπο τα πέλματα της άμαρτωλης και ανηκα

έξελίξεως~. (Άρχιμ. r. Παρασκευοπούλου, «'Επίκαιρα πρ06λήματα», σελ. 161,
1962).
Παρά6αλε την αλήθειαν των άνωτέρω δια '[ου κηρύγματος της Κυριακης της 'Ορθο
δοξίας (1972) έν τφ Μητροπολιηκφ Ναφ Άθηνων ύπο του έrnσκόπου Χίου' Χρυσοστό
νονικης

Πάτραι

μου, δστις τελευτων εΙπε τας κατωτέρω «ήρωϊκας:D λέξεις: «Και εΙς σέ, τέλος, moτt και

ευλογημένε του Κυρίου Λαέ ... παρέχομεν έrnσήμως, 'Ε'rnσκοποι ήμεϊς της 'Ορθοδόξου
Έκκλησίας, τrιν δια6ε6ώωσιν, δη «οΙ φύλακες γρηγορουν». Το «γρηγορουν» τουτο, δ σε
6ασμιώτατος το α π ο δ ε J κ ν ύ ε ι καθημερινως δια του μνημοσύνου του αΙρεΤ1KΩίi Πα
ουτω περιτράνως, την α6υσσαλέως ύποκριτι

τριάΡ.χου 'Αθηναγόρα, π ι σ τ ο π Ο ι ω ν

κην και «όρθόδοξον» εύαισθησίαν, των σημερινων έiασκόπων της Έλλαδικης 'Εκκλησίας ..,

113. Παραθέτομεν γνώμην του ανωτέρω συγγραφέως, αναφoρ~ως'προς τας π ρ

0- '

δ ο Τ Ι κ α ς δια την όρθόδοξον αλήθειαν συμπροσευχας του Οίκ. πά'rριάρχου κω των
συνεπομένων αύτφ.

«'Ομοίως δεν δύνανται να έφαρμοσθουν σήμερον ι κω π ρ έ π ε ι
π Ο ι η θ ο υ ν

ν α

τ ρ ο π ο

αΙ διατάξεις αΙ κανονίζουσαι τας σχέσεις των όρθοδόξων Χριστιανων προς

τους έτεροδόξους κω έτεροθρήσκους. Δεν δύναται ή 'Εκκλησία να

fxn διατάξεις άπα'γο

ρευούσας την είσοδον εΙς τους ναους των έτεροδόξων και τrινμετ' αυτων 'συμπροσευχην
καθ' ην στιγμην αυτη δια των έκπρΟΟώπων αύτης προσεύχεται άπο κοινου μετ' αύτων

δια την τελικi)ν ενωων έν τίϊ πίστει, τίϊ αγάπΩ κω τίϊ έλπίδΙ:D. (<<Περι την κωδικοποίησιν

των Ί. Κανόνων και των Κανονικων διατάξεων.έν tfj Όρθοδόξφ ΈκκλησίQ.).σελ.

73,

θεσσαλονίκη, 1~70). Προς τί τα περιττα σχόλια; ·0 τρόπος «απoδ~ίξεως» τoυανωτ~ρω έ
mχειρήματος δμιλεϊ σαφέστατα δια την «έν ψυχρφ. προδοσίαν των τιμίων της Όρθοδοξίας

άπο τους ψευδοποιμένας της...
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α.Υιος Νικόδημος είς τους άντικολλυβάδες ... ΚαΙ ένψ ή Όρθόδοξος ΈKkλη~

σία εΙναι μία κω ή κληως καΙ αΙ ~παyγελίαl αi αύταί, έν τούτοις δ Μονα
χισμJς ύπερτερεϊ είς άκρίβειαν χρισnανικης πολιτείας. Ένψ αΙ ποικίλαι μορ
φα! ~γKoσμίoυ βίου άποδίδουν τριάκοντα καΙ έξήκοντα, δ ΜοναΧισμος πρ~

ρίζεται διο:τα έκατόν» (:ξ:.θ. σελ

8 - 9).

Δια της άνωτέρω περικοπης, δ συντάκτης της «άνοικτης έπιοτολης» άναι~

ρεϊέκ θεμελίων

-

εί είχον θ?μέλια

-

πάντα ατινα ήθέλησε να οίκοδομήση

δια της λοmης πληθύος των ύλικων της έπιοτολης του. Ένταυθα, λοmόν,
άπορρίπτων πασαν οίκονομίαν δια το Μοναχικον τάγμα, έπικαλείται η:Ίν άκρί
βειαν, λησμονήσας δη ΟΙ λόγοι περι οίκονομίας των όρθοδόξων

•Ομολογιών,

ους και ζωηρως έπεκαλεϊτο προηγουμένως, τους έπεκαλεϊτο ού μόνον δια

τους έν τψ κόσμφ ΠIστoύς~ άλλα καΙ τους ένταυθα οίκουντας Μοναχούς Ι
Και τί μας άνακοινοϊ;

λως, λοmον και ευ

r Έαν

«·0

Μοναχισμος προορίζεται δια τα έκατόν ». Κα

δια τα «έκατον» άσφαλως καΙ δια την τή ρηων τού

λάχιστον των Ιερων κανόνων. Συνεπως, αηνα πρότερον ώκοδόμει, τίνι λόγφ
κατεσκεύαζεν

;

Ένταυθα ή άπαιτουμένη παρ' αύτου άκρίβεια, θα πρέπη να

έρμηνευθΏ, το όλιγώτερον, ώς ύπακOJΙ καΙ συμμόρφωως προς τα «κανονικώς»
έντελλόμενα, και έν oυvexeiQ έπαύξηως τϊϊς έφαρμογης ταύτης, τπ έΠlKOυ

PlQ

των Μοναχικων τυπικων καΙ έθίμων, ωστε να «έκατοστεύσΏ

»

είς άπόδοοιν

ή μοναχικη σπορ α και άκρίβεια.

Έαν συμβπ το έναντίον, τουτο θα σημαίνη ~κπτωσIν καΙ παράδειγμα άπω
λείας δια τους έν τψ κόσμφ άδελφους ήμων,δι' ους ύπάρχομεν ύποτύπωσις

και ΟΟηγητικον φως. (Ε.Ε. σελ.

4).

Τότε, άσφαλως, θα πρέπη να άκούσωμεν

τους κατωτέρω λόγους των άγίων Μακαρίου

-

Νικοδήμου, τους δποίους καΙ

όπηύθυνον προς τους καταδιώκοντας τούτους άντικολλυβάδας.
«Μεγάλη εΙναιή προς τον θεον

κ α τ α .φ 'Ρ

6

ν η σ ι ς,

να πηγαί

νωμεν τόσον πληθος χριστιανων είς τηνθείαν Λειτουργίαν, ~πειτι;:ι να μας

προσκαλΏ δ Κύριος δια του Ιερέως να ύπάγωμεν να μεταλάβωμεν, και ούδεΙς
έκ του τόσου πλήθους των κεκλημένων να μη εύρίσκεται να πληρώνη το θεϊ

κον κάλεσμα, δι' ούδένα lίλλo άμάρτημα η lίλλη άφορμή, είρη δια την
κ η. ν

σ υ ν ή θ ε ι α ν.

κ α

Υ Αχ, άδελφοί μου, φοβουμαι μήπως καΙ δι' ήμας

εϊπη: «ούδεΙς των άνδρων έκείνων των κεκλημένων, γεύσεταί μου του δεί
πνου' και προς τούτοις μήπως μας κολάσΏ κω βαρύτατα,

.μεν και δ19ρθώσωμεν τον .έαυτόν μας:t. (Σ.θ.Μ. σελ.
Τί ~xεI να μας είπΏ δ π. θεόκλητος έπ' αύτου

;

av
123).

δεν μετανοήσω

Διατί προοέθηκεν δ Μα

ναχισμος και την νηστείαν της Δευτέρας έν tqJ εβδομαδιαίφ κύκλφ; ούχι
προς

δημιουργίαν περlOσευούσης

δικαιοσύνης ωστε

να

προσφέρωμεν τψ

θεψ έξ άγάπης καΙ 6φΟΟ1ώσεως τί το πλέον των κοινως δια πάντας νομοθε

τηθέντων

;

Ένταυθα δμως, συμβώνει το αύτό; άσφαλως το άκριβως έναντίον

!

Δυνάμενοι να προσέλθωμεν, κατόπιν πολυώρων έξαντλητικων άγρυπνιων, είς

_την

θείαν Μετάληψιν,ωταγορευόμεθα δια τον λόγον κάΙ μόνον δη δεν έμε

σολάβησεν το. περιώΥυμον τριήμερον άνελαίου διαίτης Ι 'Εκφράζει αύτο «κα
νονικην» συνέπειαν κω δη δια έραστας της «άκριβ~ίας» κω της κανονικης
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εύταξίας ύπουργους και ύπηρέτας, διο και ό χαρακτηρισμας των Μοναχων
ώς «κανονικων»; (160ς Κανων Α' Οίκ. σημείωσις 1η).

θα μας εϊπη άσφαλως τα γνωστα περι ίσχύος των τοπικων έθων, rumKWV

Kai

έθίμων του ίερου Τόπου. 'Αλλ' αί «άνθρώmνοι παραδόσεις ~ αυται άδυ

;. νατουν

να καταργήσουν τα ύπο των σαλπίγγων του πνεύματος κανονισθέντα,

:~. ώς έπίσης να έμποδίσουν τους δια βίου άφιερωθέντας προς διατήρησιν των

. άνωτέρω

«κανονικων» θεσπισμάτων.

' Αλλα

περι τούτων πλείονα είς το περι

έ~ων και έθίμων κεφάλαιον.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αί περιεχόμεναι προτροπαι και συστάσεις είς το «Περι συνεχους θείας

Μεταλήψεως» εργον των άγίων Μακαρίου

- Νικοδήμου,

ούδόλως δύναται να

έρμηνευθουν ώς φιλολογικη η ρητορικη εμφασις των συγγραφέων, ωστε να
δίδουν είς τους άναγνώστας των το δικαίωμα της

έ κ λ ο γ η ς

και κατα

συνέπειαν της τηρήσεως η μη:'των λεγομένων των. Οί σχετικοι ίεροι κανόνες,
τους όποίους οί άνωτέρω αγιοι έρμηνεύουν λίαν έπιτυχως, διατηρουν την
ίσχύν των τελείαν και καθολικήν, ώς διεγράφη είς τας άναπτυχθείσας Α', Β'

:και Γ' θέσεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Προκειμένου ό πιστός νά μεταλάβπ "Γήν Κυριακήν ύποχρεοϋτα'ι

είς τήν άνέλαιον δίαιταν τοϋ Σαββάτου;

θΕΣΙΣ Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Καταγγέλλουν ΟΙ όχλουντες ;ήμας Μοναχοί, δη άπαγορεύουν αύτοϊς την
έν

KUPIaKfi

θείαν Μετάληψιν, έπειδή, κατα τους συσκητιώτας

των, απαντα

τα Σάββατα δεν νηστεύονται, πλην του ένός,. και έπομένως δεν δύνανται να

νηστεύσουν, ώς όφείλουν. Είςτουτο θα ε'ίχωμεν ναπαρατηρήσωμεν, στι γί
νεται έκατέρωθεν παρερμηνεία της κατα τους Ί. Κανόνας έννοίας της νη
στείας. κω άκριβως, έκ του λόγου τούτου, ΟΙ μεν διαμαρτύρονται, έμποδίζον
τες τιιν καταΚυριακην θ. Κοινωνίαν, ΟΙ δε άντλουν, άτόπως, το έπιχείρημα,

στι έφ' σσον ΟΙ Ί. Κανόνες έππάσσουν την έν

KUPIaKfi

θ. Μετάληψιν, t:neTαI

ση δεν ύφίσταται προ αύτης νηστεία καθ' δσον δεν έππρέπεται έν Σαββάτφ
νηστεία!

Άμφότεροι αΙ άπόψεις εΙναι λανθασμέναι. Δια του το, ΟΙ μέν, δια να μη
σκανδαλίζωνται

'
Μ υστηριων,

και έμ;ποδίζουν

δ'ε δ'
ΟΙ
ια
<

τους

) αποφευγουν
,. "
ν

θέλοντας

,
να .

έν

KUPIaKfi

δαλ'ζ
σκαν
ι ουν,

«αν ευ νηστείας» δύνανται να κοινωνουν έν

KUPIaKfi

των
.

.

οη

και κατ' έπέκτασιν να

χαλκεύουν έπιχειρήματα προς .στήριξιν πεπλανημένων

γνώσουν προσεκηκως,

μετασχείν

δ'
ιακηρυσσοντες

φρονημάτων,

ας άνα

εί δύνανται, την έρμηνείαν Βαλσαμωνος και Ζωναρα

είς τον ξδ' Άποοτολικον Κανόνα ώς και την «Συμφωνίαν»

του <Αγίου Νι

κοδήμου του <Αγιορείτου έν τψ Πηδαλίφ του. Και έλπίζομεν ν' άντιληφθουν,
δη δια λόγους καλως έννοουμένης
ξίαν νηστεία

-

άσπία έν Σαββάτφ

-

άσκήσεως, έππρέπεται

ή κατα κυριολε

πολλψ μαλλον ή κανονικη άνέλαιος τρο

φή, προκειμένου να προσέλθη τις είς τα αχραντα Μυστήρια έν
(Ε.Ε. σελ.

KUPIaKfi ».

4).
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Παραθέτομεν, κατ' άρχην τον 640ν 'Αποστολικον κανόνα ό όποίος άπο
τελεί και το κυρίως θέμα της παρούσης θέσεως.

«Εϊ τις κληρικος εύρεθfi την Κυριακην ήμέραν νηστεύων, η το Σάβ
βατον, 'πλην του ένος μόνον, καf)αιρείσθω' εί δε λαϊκός, άφοριζέσθω ».
<ο ύπερφυης Ζωναρας έρμηνεύων τουτον, σημειοϊ:

«Καλον ή νηστέία' τα δε ,καλα καλως γινέσθω' ει δέ τις θεσμους άπο

στολικούς, η πατέρων άγίων παραβαίνων, νηστεύει, άκούσεται δη ού καλον
το καλόν, σταν μη καλως γίνηται. του κανόνος τοίνυν έν Σαββάτφ και Κυ

piaKfi

μη νηστεύειν θεσπίζοντας,

ό μεν κληρικος νηστεύων

ύπο καθαίρεσιν

γίνεται, ύπο άφΟΡΙοΡον δε ό λαϊκός' εί μή που δι' ώρισμένων ήμερων νηστεύ
οντός τινος, δια δέκα, τυχόν, η όκτώ, δι' ασκησιν, (ώς ηδη προείρηται), συν
εισάγονται ταϊςώΡΙοΡέναις

ήμέραις Kαl Σάββατα Kαl Κυριακαί' δ κω πολ/οι

των άγίων πατέρων πεποιηκ?τες εύρίσκονται, κω μέχρι τεσσαρακοντάδος

μερων νηστεύοντες
είς Ρ.Π., ΣΤ',

». (Ρ.Π.,
σελ. 346.

Β', σελ.

84).

ή

υΟρα και Ματθώον Βλάσταριν,

<ο δε Βαλασαμών, έπι' του ίδίου κανόνος άναφερόμενος, γράφει τα έξης

-----------
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χαρακτηρισηκό: «Το Σάββατον ού νηστεύομεν, ϊνα μη δόξωμεν ίουδα'ιζοντες
τιΊν Κυριακην πανηγυρίζομεν, δια την του Κυρίου και σωτηρος ημων Ίησου
Χριστου παγκόσμιον χαραν και άνόσταων' οη το μέν, δημιουργίας έσην ύπό
μνησις, η δέ, άναστόσεως, μαλλον δε άναπλόσεως. Κατα μόνον δε τα μέγα

Σόββατον, καθ' δ τα Κυριακαν σωμα έν τψ τόφφ (ίπνουν ~Kειτo, νηστευειν,

κατα την του Κυρίου φωνην την λέγουσαν' σταν Δπαρθη άπ' αύτων ό νυμφίος,
τότε νηστεύσουσι, προσετόχθημεν. Ό γουν παρα ταυτα ποιων, εί μέν έση κλη

ρικός, καθαιρείσθω' εί δε λαϊκός, άφοριζέσθω' Ύπέλεξέ μοι τους θείους πατέ
ρας, τους δι' (ίσκησιν εστιν οτε νηστεύοντας, και κατα ταύτας τας ημέρας;
τοι

YClp

ού κατακριθήσονται.»

Ρ.Π., Β', σελ

01)

85(114). Καιρας σμως ν' άναγνώ

σωμεν, και την σχεηκην έρμηνείαν του άγίου Νικοδήμου είς τον 640ν

' Απο

στολικόν, ώς και την «συμφωνίαν» αύ του , κατα την έπιθυμίαν της Ε.Ε., προς

έξαγωγην τελικου συμπερόσματος.

«"Αλλ Ο
ας. Και

τ
ειναι

,
νηστεια,

ν η σ τ ε ί α

"λλ ο
α

"

λ'
υοις

νηοτειας,

και

"λλ ο
α

μεν κυρίως εΙνω, η τελεία ασιτία,

'

κατ όλ υσις

11

νηστει-

και το να τρώγη

ηνας μίαν φοραν την ημέραν, κατα την ένότην ωραν (3 μ.μ. σημ. ήμετ.) με
ξηροφαγίαν, (ίρτου δηλονόη μόνον και ύδατος. Λ ύ σ ι ς δ ε
,

";'

σ τ ε ι α ς,

" ,

,

11

11

ελαlOν,

όστρακόδερμα.

τρώγη ην ας άπο ολα τα βρώσιμα,

,
και

,
τυρl

τ η ς ν η.

,,_

ιl

"

και το να φόγη εξω άπΩ τον άρτον και το ύδωρ,

και αλλα μερικα εlδη βρωσίμων,

11

~,

ειναι το να φαγη ηνας προ της εννατης ωρας, καν ουκα, καν στα·

φίδας, καν (ίλλο τοιουτο η'

οίνον,

,_

,
και

'λ

τα

'
οιπα».

λιτων και εύτελων'

λόγου

χάριν,

οσπρια,

Κ α τ ά λ υ σ ι ς δε νηστείας εΙναι, σταν
και κρέας, θετέον, και όψόρια και γόλα

Συνεπως ένταυθα ένδιαφερόμεθα να ίδωμεν ποίον εΙναι το πνευμα του

παρόντος κανόνος έν τη λέξει νηστεία, ητοl είς ποίαν των άνωτέρω τριων πε
ριπτώσεων άναφέρεται. Ό αγιος Νικόδημος εχει και πόλιν τον λόγον.
«Λοιπον είς τον παρόντα κανόνα διορίζουΟ1ν οί θείοι άπόστολOl, οη όποιος
κληρικος εύρεθη να νηστεύη την ημέραν της Κυριακης
σπίαν τελείαν

11

και με ξηροφαγίαν

11

του Σαββότου με ά

έν τη ένότη, εξω άπα

t:va

και μόνον

~όββατoν, δηλαδη το Μέγα Σόββατον ... ό τοιουτος λέγω κληρικας ας καθαίρε

ται, εί δε λαϊκας εΙναι ό ταύτας τας ημέρας νηστεύων, ας άφορίζετω»

114.
και οίνου

«Εί δε δι'

-

α σ κ η σ ι ν

(11<5) •

και εύλάβειαν άπέχεται τούτων (ητοι γάμου, κρέατος,

σημ. ήμετ.), ού κατακριθήσεται' δια γαρ τοϋτο και πολλοι μοναχοι

χ ρ ό ν ο ι ς

i

κ α ν ο ί ς

έ π Ι

δι' έγκράτειαν, μήτε τυροϋ, μήτε ώοϋ, μήτε οίνου γευσάμέ

νοι εν τισι καιροίς αύτων άπεγεύσαντο, και l:iπαν καχύποmον περιείλον σκάνδαλον, ώς.
ό μακάριος έκείνος ήσυχαστής, ό Σεσιδηρωμένως λεγόμενος, και ό χρηματίσας έπίσκοπος

Έλώας μοναχος Θεόδουλος,

έni συνόδου, δια προώρεσιν σκανδάλου

Kαl φλυαρίας κα

κων τινων, τυροϋ και ώσϋ γευσάμενοι». Ρ.Π. Έρμηνεία του ΝΑ' Άποστολικου, υπο Βαλ
σαμωνος, Τόμι)ς Β', σελ

68.

τα αύτα περίπόυ σημεlOί και ό ' Αριστηνός. Έν δε τΏ έρμηνείι;ι

του ΝΓ' ό αγιος Νικόδημος προσθέτει και τα έξης:
θα/ς λέγει ό Κανών, οϋτε είς τας αλλας ήμέρας

«Διότι, οϋτε βδελύσσονται αύτά, κα

έ σ θ ί ο ν τ ε ς

α ύ τ ά,

είς μόνας τας

έορτας τούτων άπέχονται, άλλ' έπίσης και είς έκείνας, και είς ταύτας άπέχονται δι' έγ
κράτειαν μόνην»

115.

(Σημείωσις Ιη).

«'Έν δε μόνον Σάββατον ύμϊν φυλακτέον έν δλψ τφ ένιαυτψ, τψ της τοϋ Κυ
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'Ήτοι ό a.Υιος εύκρινέστατα διασαφεί τ ί

ε ϊ δ ο υ ς δίαιτα άπαιτεϊ ό πα

ρα/ν κανών, έξανεμίζων πασαν έναντία" αποψιν. Ή Εισηγηηκη σμως 'Έκθε
σις, μη δυναμένη να εύρη ερεισμα των άπόψεών της εις την άνωτέρω έρμη

νείαν του Όσίου, έπικαλείται την «καλως έννοουμένην ασκησIν~ παραπέμπου
σα ήμας εις την «συμφωνίαν» του

ίερου Νικοδήμου έν τφ Πηδαλίφ.

'Ανωτέρω σμως εϊδομεν, εις τας έρμηνείας Ζωναρα και Βαλσαμωνος, ση
ή .ασκησις αύτη πρέπει να εχη δρια έλόχιστα μεν όκτω σ υ ν ε χ ε ί ς

ήμέ

ρας, μέγιστα δε «τεσσαρόκοντα» και έπέκεινα. Συνεπως, πως ό καταλύων την
Τρίτην και την Πέμmην εις απαντα, θα νηστεύη το Σόββατον προκειμένου να
μεταλόβη την Κυριακήν, με τον ισχυρισμον ση άνήκει είς την κατηγορίαν
των «έν άσκήσει»;

Ούδαμου ύπεστήριξαν οϊ άνωτέρω έρμηνευτω τοιαύτη ν

μορφην «άσκήσεως». Ό αγιος Νικόδημος εΙναl λίαν κατηγορημαηκος και σα
φης έπι του προκειμένου.

«Συνόγεταl ά~oλoύθως, γρόφει εις την «συμφωνίαν~ του

64

'Απ. Κανό

νος, δη δεν εlνί.lI παραβόται του Κανόνος τούτου έκείνοl, όπου δια

ά λ η

β ι ν 'η ν α σ κ η σ ι ν, μετα θεοσεβείας και σεμνότητος γενομένη ν, νηστεύον
τες εις

δ έ κ α τ υ χ ό ν,

πcψένως και τα

η

δ ε κ α π έ ν τ ε ή μ έ ρ α ς,

ά ν α μ ε τ α ξ υ

νηστεύουOlν έ

εις τας ώρισμένας ταύτας ήμέρας τυγχό

νοντα Σόββατα και Κυριακός, καθως κω ό Ζωναρας και ό Βαλσαμων συμφώ
νως, τόσον εiς την έρμηνείαν του ΝΓ' Οσον και του παρόντος άποοτολlκου Κα

νόνος λέΥουσι:ι>.
Συνεπώς πόθεν ηρύσθη ή Ε.Ε. την πληροφορίαν της άνελαίου κατα Σόβ

6ατον διαίτης και δια τους μη σντας «έν 'άσκήσει:ι> άΥιορείτας πατέρας;
Άλλα πλην τούτων, και ή τοσουτον ισχυρως τονιζομένη διόκρlOlς του έ
νος και ΝΙεγόλου Σαββότου δεν όμιλεί άφ' έαυτης περι της μετ' έλαίου, τού
λόχιστον διαίτης πόντων των λοιπων καίτοι ή Έκκλησία δια Κανόνων

κω

πόλιν δIέTασ~εν την συμμετοχην των τέκνων της κατα την έπομένην ήμέραν
εις το Κυριακον Δείπνον;

'Αλλ' ίνα μη μακρυγορωμεν έπi κοινου τόπου, ας

ίδωμεν και πόλιν, τί γρόφεl ό αύτος θείος πατήρ, έρμηνεύων τον 550ν Κανό
να. της ~KTης Οικουμενlκης,
νεται

δ ια'

- ....
~Δ'

του

ωστε να φανη λευκότατα όποία νηστεία σημαί

'Α π. Κανονος.
'
.

ρίου ταφης, δπερ νηστεύειν προσηκεν, άλλ' ούχ έορτάζειν' έν δσψ γαρ ό δημιουργος ύ
πο γην τυγχάνει ...» Διαταγαi 'Αποστόλων, Ζ'

ΧΧΙΙΙ,

Β.Ε.Π.Ε.Σ.,

2, 124. Βλέπε σχε
70. Έν δε Tft
«... άκόμη πρέπει να

τικως και «Πρακτικα Συνόδων» εκδ. Σ. Μήλια, Τόμ. Α' κεφ. κδ', σελ.
γνωστη

'Ομολογίι;ι

ήμων

του

Πέτρου

Μογίλα.

άναγινώσκομεν:

φυλάττεται ή νηστεία της Τετράδος και της Παρασκευης, μα OXI του Σαββάτου και της

Κυριακης, κατα τον 640ν Κανόνα των Άγίων 'Αποστόλων, εξω άπο το μέγα Σάββατον».

(Παρα ΆΙ. Καρμίρη, «Μνημεϊα... ~, Β' σελ.

632).

'Ετήσης, ό μέγας άγlopείτης lίγlOς Κάλ

λιστος Ξανθόποuλος, έν τφ εργφ αύτοίί «Περι των αίροuμένων ήσύχως βιωνω και μονα
ότικως» γράφει τα έξης σημαντικά: «'Εν δέ γε παντi Σαββάτψ, πλην του μεγάλου, δέον

ρε διφαγεϊν, ώς πρωτετύπωται έν
Ρ ω ν

tft

Τρίτη και

tft

Πέμπτη, διά τε τον

δ ρ ο ν

τ ω ν

ί ε

κ α ν ό ν ω ν ... 'Ομοίως δε και ταίς Κυριακώς άπάσαις δΙς εσθιε, ωσπερ δε και

έν τοίς Σάββασιν» (κεφ. λγ'

-

λδ' Ρ.Ο.

147,

στ.

697 -704.

σολύμου τον «Τόμον 'Αγάπης», έν τοίς προλεγομένοις.

'Όρα Kαi του Δοσιθέοu Ίερο
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«Ή Σύνοδος αύτη δια του παρόντος Κανόνος έμποδίζει το. να νηστεύω
ων ΟΙ παλαιοιΡωμαϊοι, η με τελείαν άσπίαν δηλαδή, η με ξηροφαγίαν έν' τη
ένάτη τα Σάββατα της άγίας Τεσσαρακοστης (γίνεται γαρ κατάλυσις έίς α&...,
τά, είς οΙνον, ελαιον και όστρακόδερμα), κω διορίζει ση πρέπει να φυλάΤΤε,.
ται άπαρασάλευτος και εις την Ρώμην ό ξδ' Κανων των άγίων Άnοσt6λων,

ον και έκθέτει αυτολεξεί, του όποίου άνάγνωθι την έρμηνείαν:.( 116 ). ''Η μή
πως κατα την έντολην τΌυ κανόνος (550ς ΣΤ' ΟΙκ.) κατάλυσις έλαίουέν τοϊς
ΣάββαΟ1ν της Μ. Τεσσαρακοστης προϋποθέτει την μη προσέλέυσιν εις ,την
θ. Μετάληψιν της Κυριακης: παν τουναντίον. Πόθεν δηλον; 'Εκ τηςέν- συ

t.fi

τη περιόδψ ειδικώς τελέσεως των Προηγιασμένων

Λειτουργιων, ητοιτου

ένδιαφέροντος της 'Εκκλησίας δια την συνεχη θ. Μετάληψιν των τέκνων Της.
πως λοιπον ένδιαφερομένη

να παρέχη το ουράνιον Μάννα κατα ταςκαθη

μερινας θα το άφήρει έν τη κατ' έξοχην Κυριωνύμψ TιiItPQ;
'Εαν λοιπόν, κατα την Μ. Τεσσαρακοστην

άπαγορεύεται

Τι έν Σαββάτψ

νηστεία του έλαίου, πόσον μαλλον των λοιπών του ένιαυτου Σαββάτων;
μειωτέον δέ, ση σλαι αΙ Τιμέραι της Μ. Τεσσαρακοστης

Τετάρτας και Παρασκευάς.

Ση

έξομοιουντω με nις

(Ξθ' Άπ. Κανών).

Δια δε της ύποσημειώσεώς του έν τψ αυτψ 55ψ Κανόνι ό ίερος πατήρ,
διατρανοϊ δια μίαν εισέη φοραν τα προλεΧθέντα, στερων συγχρόνώς παντος
πιθανου έρείσματος πάντα ένανηοφρονουντα.

«Σημείωσαι

ση Τι 'Ορθόδοξος

ριακας της Τεσσαρακοστης

Έκκλησία καταλύει τα Σάββατα και Κυ

εις οΙνον,ελαιον

:tYΙελέηος ό ΌμολοΥητης συμμαρτυρεϊ λέγων:

καιόστρακόδερμα,

καθως και

«και τοϊς άγνοϊς παοιν άπλως,

και καθεξης ώσαύτως, Σαββάτψ κω ΚυριακΏ κατάλυσιν ΠΟlΟυμεν»

(βαθμ.

36).

Και δια της μετρίας ταύτης καταλύσεως, συνεχίζει ό ίερος πατήρ, έκάτερα φυ
λάττει σ ο φ ω ς, και το αιδέσφον της νηστείας της TεσσαΡ~Koστης μη κατα
λύουσα, δηλ. κρέας, η τυρόν, η ώα και ιχθυς, και τον 640ν Άποστολικον τον
διορίζοντα να μη νηστεύη ηναςέν Σαββάτψ και Κυριακη με τελείαν νηστείαν
έκ πάντων, και άποχην ποιουσα εν τώς Τιμέραις ταύταις».

'Εφ' δσον, λοιπόν, «σοφως» Τι 'Εκκλησία ένεργεί, καταλύουσα εν τοϊς
Σάββασι και Κυριακαίς της Μ. Τεσσαρακοστης ελαιον, διότι ούτως ΦΥΛΑΤ
ΊΈΙ, κατα τον λόγον του άγίου Νικοδήμου, και το σεμνον της νηστείας της ύπ'

οψει περιόδου «κ α ι

Lο

ν τ α

ν α

11

η

τ ο ν

64

ο ν

ν η σ τ ε ύ η

Ά π ο σ τ ο λ ι ΙΚ Ο ν

τ ι ν α ς

ε ν

τ ο ν

δ ι ο Ρ ί

Σ α β β ά Τ ψ ...», πως εΙναι

δυνατον ό κανων οΌτος να φυλάσσεται παρομοίως και δι' άνελαίσυ δΊ.φάγίας;
Δια τουτο «αίδέσιμον» το Σάββατον της ~1. Τεσσαρακοστης,

μόνον εις ελαίον, ένψ πάντα τα λοιπα καταλύομεν είς

116.

Έν δε

Tft

«'Υποτυπώσει»

«'Ιστέον, δη τφ πρώτφ Σαββάτφ

του άγίου

'Αθανασίου

(της Μ. Τεσσαρακοστης,

διόη καταλύεται

π ά ν τ α.

Δι' άνε

του εν "Αθφ, άναγινώmc:ομεν:
σημ. ήμετ.)

ρασκευης μετανοίας ού ποιουμεν' χρώμεθα δε τφ τε Σαββάτφ και

Tft

άπο όψε της Πα

ΚυριακΩ

ε λ α ι ο ν

και οΙνον (και) άνα δύο κράσεων είς το αριστον Kαl προς μίαν όψέ, ώσαύτως και έν τοϊς
λOIΠoϊς σάββασί τε και Κυριακαίς ...». Ρ.

Amsterdam. 19652.

MEYER, Athos, Die Haupturkunden,

σελ.

136 ·'7.
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λαίου διφαγίας εν Σαββότφ Ικανοποιουν τον κανόνα μόνον ΟΙ εν «άσκήσει)

δντες, ώς θα ϊδωμεν και περαιτέρω πλατύτερον. Και κόηαλλο. ΕΙναι δυνατον
ή έπιτασσομένη δια του ξθ' άποστολικου Τετόρτης και Παρασκευης άνέλαιος

δ.iαιτα να εκφρόζη συγχρόνως και την μορφην διαίτης του ξδ' άποστολικου;
Διατί εν τοιαύτη περιπτώσει να δημιουργηθΏ και ό ξθ' άποστολικός; ούχι διό

τι ό ξδ' εΙναι διόφορος τούτου, σημαίνων την είς ελαιον τούλόχιοτον Kcιτ6λυ
σιν; τουτο δεν ήνόγκασε τον αγιον Νικόδημον να εϊπη δη ΟΙ Ιεροι κανόνες
δεν επιτόσσουν νηστείαν προ της θ. Μεταλήψεως; τουτο δεν εκφρόζει και ό
καθηγητης του Κανονικου Δικαίου της εν 'Αθήναις θεολογικης Σχολης Κ. Κ.
Μουρατίδης, γρόφων: «<Όσον άφορQ. εις το ζήτημα της προ της θείας Μετα
λήψεως νηστείας, ή αύθενηκη κανονικη παρόδΟΟ1ς, ή απαγορεύουσα γενικως
την νηστείαν του Σαββότου, πλην του Μ. Σαββότου, αρκεί προς άπόδειξιν της
όρθης παρατηρήσεως του ίερου Νικοδήμου εν τψ Πηδαλίφ, δη «παρα των Ιε
ρων Κανόνων νηστεία προ της θείας Μεταλήψεως ού δIoρίζεται~;

Ό ίερος Νικόδημος εκφρόζων εν τψ Πηδαλίφ τον όρισμον της νηστείας
και τας ποικίλας αύτης λύσεις, ούδόλως επεθύμει να δηλώση δι' αύτου δη ή
δια διφαγίας άνέλαιος δίαιτα αναφέρεται είς το Σόββατον. Άπλως εξέθεσεν

τους τρόπους δι'

χεσθαι τροφης.

iliv

ης δύναται να λύη την νηστείαν, ητοι το τελείως απέ

'Έκφρασις τοιαύτης λ{,σεως τυγχόνει ή άνέλαιος διφαγία,

της Τετόρτης και Παρασκευης, ή την OIKoνoμ~Kην λύσιν της νηστείας δηλου

σα, 11ν εφαρμόζει απ' αίώνων ή Έκκλησία δια τα τέ.κνα Της (δρα τα εν Ά
γίφ 'Όρει κρατουντα), χω ρις τουτο να λογίζεται ώς κατόργησις του ξδ' Ά
ποστολικου.
<Όταν σμως εχωμεν κανόνας οϊηνες

νεύθησαν ώςόμιλουντες περι

ύπο πόσης της Έκκλησίας

.α ν ε λ α ί ο υ

διαίτης

εΙναι δυνατον οί αύτοι συντόκται οί χρησιμοποιήσαντες

Υ ί ~ ν,

ήρμη

(ξθ'άποστ.), πως

κ ο ι ν η ν

ό Ρ ο λ ο

να εννοουν και ύπο το μη νηστεύειν (ξδ' άποστ.) το α ύ τ ό,

ωστε

να δυνόμεθα ήμεϊς σήμερον να όμιλωμεν και να κηρύττωμεν ση ό ξδ' άπο

στολικος εφαρμόζεται και δι' αν ελαίου διφαγίας;
Ή Έκκλησία σταν συνέθετεν τους έαυτης Κανόνας έγνώριζεν καλως δη
προορίζονται σπω ς τηρηθουν ύπο των πιοτων, ητοι τους συνέθετεν ούχι ώς ά

πλη θεωρίαν μόνον και φιλολογικην
στουν βίωμα και δη βίωμα ύπο μορφην

του θ'

,Αποστολικου

11

έ ν τ ο λ

fi

ς.

Συνεπώς έφ' Οσον δια

κανόνος έκόλει τους· πιστους ώς και σήμερον καλεί, εις

τιιν θ. Μετάληψιν, πως
δυνατότης

άκρόασιν, άλλ' ώς μέλλοντας να κατα

ijTo

δυνατον να μη διευκρίνιζεν

(εαν ύπηρχε τοιαύτη

και ύποχρέωσις δια τους μέλλοντας μεταλαβεϊν την Κυριακην)

οη δι' αύτους επιτρέπεται ή ανέλαιος διφαγία;

Ή τηρηθεϊσα έπ' αύτου αχρι

της σήμερον σιγη πόντων των έρμηνευτων τί δηλοί;

Ούxi δη εm6όλλεται ή

ένέλαιος τούλόχιστον δίαιτα; Διατί προκειρένου περι τους «εν άσκήσει» σύμ
παντες ΟΙ κανονολόγοι και έρμηνευται δέχονται την άνωτερω έξαίρεσιν; Διατί
να μη εγένετο του το, έαν ό κανων εδέχετο μίαν τοιαύτηνέξα,ίρεσιν

κα/. δια

μέλλοντας κοινωνησαι; <Όπ δεν εχει ή 'Εκκλησία ώς κώλυμα την κατάλυσιν

προκειμένου να μεταλό6η ό πιστός, τρανον δείγμα ή Διακαινήσιμος έ6δομας

,( 660ς

της 6ης Οίκ.») με την «εις πρντα:) κατόλυσιν και την καθημερινην προσ
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έλευσιν εΙς το Μυστήριον! 'Ή μήπως τυγχάνει όρθη έρμηνεία των Κανό

νων ή ένέργεια των Άγιορειτων τε και Παλαιοημερολογιτων (οί πρωτοι υ
πηρξαν οί διδάσκαλοι των δευτέρων), ενθα άπαγορεύεται έν τη άνωτέρφ tOr~
ταστικη έβδομάδι ή προσέλευσις εις το θείον Μυστήριον, ώς έπίσης και την
παρομοίαν της του Άγίου Πνεύματος και την του Δωδεκαημέρου των Χρι
στουγέννων περιόδφ και έν ά π ά σ α ι ς ταίς Κυριοκαίς λόγφ της υπαρχού
σης καταλύσεως;

Και δια να έπανέλθωμεν εις τον περι διφαγίας λόγον' και μόνον ΤΟ κατω
τέρω χωρίον του άγίου Καλλίστου, Άγιορείτου και Οίκουμενικου Πατριάρ
χου διατελέσαντος, εΙναι, πιστεύομεν, λίαν ίκανόν, όπως άφαιρέση πασαν
ΤUXOν έναπομείνασαν άπορίαν του άγαπητου άναγνώστου. «'Ομοίως δε καΙ
τώς Κυριακαίς άπάσαις δις εσθιε,
άλλαχου:

ω σ π ε Ρ

δε και έν τοϊς Σόββασιν...:. Και

«'Εν δέ γε παντι Σαββάτφ, πλην του Μεγάλου, δέον σε διφαγείν,

ώς προτετύπωται έν τη Τρίτη τε και τη Πέμπτη, διό τε τον δρον των 'Ιερων

Kανόνων ... ~ ("Όρα σημ.

115).

ΕΙναι δυνατόν, λοmόν, ό αγιος γράφων ταυτα να ήννόει δτι τας Κυρια
κας πρέπει να διφαγωμεν άνελαίως η τας Τ ρίτας και τας Πέμπτας δλου του

ένιαυτου; Μη δε εϊπη τις δτι τάνωτέρω γράφων δεν εΙχεν υπ' δψει του κατα
Κυριακην η συνεχως μεταλαμβάνοντα. παν τούναντίον! Και τουτο, διότι προη
γουμένως έν τψ αύτψ συγγράμμαπ «Περι των αίρουμένων ήσύχως βιωναι
και ροναστικως» και έν τη παραγράφφ 91η, εΙχε διατρανώσει ηΊν καθημερι

νήν, , ει δυνατόν, θείαν Μετάληψιν!
Κατόπιν των άνωτέρω μη γινώμεθα νέοι Νομοθέται,

11

μaλλOν άντινομο

θέται, τα της 'Εκκλησίας άναιρουντες (θ'

,Αποστ. Κανων Β' Άνποχείας) και
άπαιτουντες ( 117 ) (ητοι την άνέλαιον έν Σαβ

τα μη υπ' αύτης κηρυπόμενα

βάτφ δίαιταν)

117.

(118)

«'Απαιτουντες»

ώς άνεmύχθη

με το άνππνευματικον ,άποτέλεσμα την άποχην των Ά

ένταυθα

προηγουμένως,

έμφανίζοντω

προσέλευσις

ΟΙ κ.

έν τη

Είσηγητώ.

eeiQ.

Γράφομεν

Μεταλήψει

έν

άπαγορεύετα1 γενικως έν Άγίφ 'Όρει, κω iδίQ. παρα τοίς Ζηλωταίς Ι

τουτο,

ήμέρQ.

διότι

Κυριακη

...

Δια τουτο κω να νηστεύσrι τις έν Σαββάτφ εΙνω άδύνατον να τύχη θείας Κοινω

νίας έν τη Κυριωνύμφ ήμέρQ., ώς άποδεικνύουν αΙ πλεϊστω άποτυχουσαι άπόπειρω τοι

αύτης μορφης Ι

...

Συνεπώς τα λεγόμενα ύπο των κ. Είσηγητών περ! δηθεν δυνατό

τητος θ. Κοινωνίας έν ήμέρQ. Κυριακη κατόmν νηστείας του Σαββάτου, άποτελουν
ω Ρ η, Τ Ι κ α ς

θ ε·

κω μόνον θέσεις πόρρφ άπεχουσων της σκληρας πραγματικότητος. Έαν

δε ληφθΩ ύπ' iSψει κω ό γ' κανων του άγίου Τιμοθέου, καθ' δν tmτptneTQl δπως οΙ δω
μονιζόμενοι μεταλαμβάνουν

ά ν α

κ υ Ρ ι α κ iι ν

(<<'Εαν μη έξαγορεύη το μυστή

ριον, μήτε liλλως πως βλασφημεί, μεταλαμβανέτω μη μέντοι

κ α θ'

έ κ ά σ τ η ν'

άρκεί

γαρ αύτψ κατα Κυριακην μόνον»), πως να έρμηνευθΏ κω με τας ήmωτέρας των λέξεων
ή σημερινη άγιορειτικη έν προκεl1lένφ πραγματικότης; τα σχόλια φρονουμεν ούδεν θα
προσθέσουν των πραγμάτων όμιλούντων άφ' έαυτων, δια την κραυγαλέαν ήμων άντικα

νονικην τάξιν η μαλλον εϊπείν... άταξίαν- των και «κανονικων», φευ, καλουμένων Ι ...
,Ι'

i

118.

Ό Ιερος Χρυσόστομος άναφερόμενος είς την ίδιόγνωμον ταύτην κω παρα τ/ν

θέληΟ1ν της ΈKκλησiας νηστείαν, παρατηρεί: «Μη γάρ μοι τουτο εiπnς, δτι νηστεύουοιν

άλλ'έκεϊνο μοι δείξον,

ε ί

κ α τ α

γ ν ώ μη·ν

θ ε ο υ

τ. ο υ τ ο

π Ο 1 Ο ϋ σ 1 ν
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γιασμότων!!... Κα! μόνον ό καρπος ουτος της ίδίαςήμων έρμηνείας κω θελή
ματος, δεν κραυγόζει δια το ,ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν

μεν να παρερμηνεύωμεν

του πρόγματος; Παύσω

την φωνην της 'Εκκλησίας

κα! έθισθωμεν

είς τα

προστόγματα των iερων Κανόνων, έαν δεν θέλωμεν να έμπαίζωμεν έαυτους
'Και να έμπαιζώμεθα συγχρόνως ύπο του Πονηρου ...

Κατόπιν τούτων τυγχόνει το όλιγώτερον παρόδοξον κα! θλιβερον να έπαν
-έρχεται ό μοναχος θεόκλητος έν τη «άνOlΚτΠ έπιστoλη~ αύτου, κω έν σελί
δι

10

αύτης να γράφ:n:

«Μόνον έαν εΙχε τις διόθεσιν να άναλίσκεται είς ματαίας συζητήσεις, θα
έπανήρχετο είς τα περ! νηστείας του Σαββότου, προκειμένου περι Μοναχων,

περι εθους ΠαναγlΟρειτικου,

ένσωματώσαντος

μακραίωνα

άσκητικην

πείραν

και λαμβανομένων ύπ' οψει των λόγων καθιερώσεως της καταλύσεως έν Σαβ
βότψ και

KUPlaKft.

'Εαν δεν τα γνωρίζετε αύτό, φροντίσατε να τα μόθετε. "Αν

πόλιν τα γνωρίζετε προς τί ή πολυλογία;

δη το φρόνημό σας κρίνεται

Πρέπει έπi τέλους να έννοήσετε,

tv συναρτήσει με τον Μοναχισμον και έν τψ

χώρψ του Άγίου 'Όρoυς~.

Τίέννοεί ό έπιστολογράφος δια του «παναγιορειτικου εθους»; Ούχι σ
παν το <Άγιον 'Όρος καταλύει πόντα τα Σόββατα και τας Κυριακας του έ

νιαυτου; Ούχ! ή ίδία Μεγίστη Λαύρα έν τψ ύπ' άριθμ.

έγκυκλιωδες αύ

711

'της γρόμμα εγραφεν προς απαντα τα ύπ' αύτην έξαρτήματα:

«... διότι ούδεν

Σόββατον νηστεύεται, έκτος του Μεγόλου Σαββότoυ~, το όποίον αύτούσιον

'παρεθέσαμεν έν τοίς εμπροσθεν; θα προσθέσn άσφαλως ό π. θεόκλητος: ναί,
καταλύει όλόκληρον το υ Αγιον 'Όρος ~Kαστoν Σάββατον, άλλα συγχρόνως
ούδεις των μοναχων του προσέρχεται την έΗομένην είς την θείαν Μετόλη

ψιν! 'Ερωτωμεν:

θεωρεί τουτο «KανoνIKως~ σύμφωνον κα! εκφρασιν όρθο

δόξου Μοναστηριακης

-

Εύχαριστηριακης βιοτης, το να μη προσέρχεται δηλ

"ούδεις των άδελφων είς την κατ' έξοχην ήμέραν του Μυστηρίου είς το Πο
τήριον της οντως Zωης,έπi τψ λόγψ της τηρήσεως του

64

'Απ. Κανόνος;

ΤΗτο δυνατόν ποτε ή 'Εκκλησία νομοθετοϋσα να άνTIνOμfl, κω δια της μιας
χειρος αύτης να καλη τα τέκνα της προς θ. Μετάληψιν και δια της έτέρας
να τα άπωθη; Ν α τα καλη δια των θ' 'Απ και Β' 'Ανηοχείας κω συγχρόνως

δια του ξδ'

. δεν

,Αποστολικου

να πρόπrι το άκριβως έναντίον;

Ό θεος ήμων

εΙναι θεος άκαταστασίας κα! δια τουτο παρήγγειλεν δια του 'Αποστόλου

του τα έν τft 'ΕκκλησίQ. πόντα να γίνωντω «κατα τόξιν».

Δείγμα αριστον και άπόδειξις τελεία της άνωτέρω «κατα τόξιν» «πορείας

: της 'Εκκλησίας, oi ένταυθα κλη ρικοι ήμων ώς και oi έν «κόσμψ» τοιουτοι, oi
όποίοικαι τους σχεΤιΚους iερους κανόνας τηρουν προσερχόμενοι κατα Κυ

. ριακην

εiς την θ. Κοινωνίαν κω τον 640ν 'AΠOστOλlΚOν δεν παραβαίνουν.

Και είς μεν τον «κόσμον» ή διαφορα του iερέως εΙνω iκανως ώσθητη της

του λαϊκου πιστου και δεν δημιουργείται ούτως' άφορμη σκανδαλισμου" έν

ώς,liν μη του.το η,

μ έ θ η' ς

π ό σ η ς έ σ τ ~ ν

τ έ ρ α ... ~ (Λόγος δ' κατα 'Ιουδαίων).

iJ

ν η σ τ ε ί

q

π α Ρ α νο,μ ω
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ταυθα δμως,δπου και άρχιερευς είσέη, γενόμενος μοναχός, εχει τα αύτα δι

καιώματα και ύποχρεώσεις όμου μετα των λοιπων άδελφων συμμοναστων τού,
πως εΙναι δυνατον να έπικρατΏ Τι «άριστοκρατία»
της των κληρικων τάξεως;
,
"

"

παrnσται ,ούτω γενόμενοι διαφοροποιουντες κληρον και λαον ώς προς την
εις το Μυστήριον προσέλευσιν, και τους Ιερους
γουντες;

υΕως πότε θα θυσιάζεται Τι

θριαμβολογουμεν

ούσία

περ! Ίερας Παραδόσεως

κανόνας

fipQ.

είς τον τύπον;

<Έως πότε θα

και άγίων Πατέρων,

τέρων τας διδαχας δεν παύωμεν" να καταφρονωμεν;

καταστρατη
ένψ άμφο

(119).

Τί πρέπει, λοmόν, να γίν!) , θα έρωτηθωμεν άσφαλως. Ή άπάντησις δια
τρέχει κα1 δ ι ή κ ε ι δια μέσου όλου του παρόντος εργου και δεν συμποσου
ται είς πρότασιν μίαν.

Ο

i

ε χ ο ν τ ε ς

τ η ν

ε ύ θ ύ ν η ν

της διαποιμάν

σεως των ψυχων τας όποίας ό θεος τους ένεπιστεύθη, δύνανται να δώσουν
είς έκάστην ,έξ αύτων το άρμόζον και δέον, τηρουμένων πρωτίστως των Ιερων

κανόνων και έπομένων των τυπικων και έθίμων. Καιρος δμως να έπανέλθω
μεν έπi των συγκεκριμένων έρωτήσεων του μοναχου

θεοκλήτου, δεδομέ

νου δη κα1 εις την Ζ' θέσιν του παρόντος θα άναφερθωμεν έν πλάτει εις το
θέμα της σωμαηκης προετοιμασίας προκειμένης θείας Μεταλήψεως.

Ύποστηρίζων ό άνωτέρω μοναχος την ιά.νέλαιον δίαπαν του Σαββάτου,
πλην των ηδη σημειωθέντων, προσθέτει και το έξης:
ύπ'

οψει

των

λόγων

καθιερώσεως

της

καταλύσεως

«... καΙ
έν

λαμβανομένου

Σαββάτφ

και

Κυ

ριακΏ .. ·)).

Τί έννοεί δια της παρούσης προτάσεώς του;

'Ασφαλως, δη Τι ώτία

δημιουργίας του 640υ Άποστολι.κου ητο π ε Ρ ι σ τ α τ ι κ η

και συνεπως

δέν θα πρέπ!) να ίσχύ!)

ώς ύφηγήθη

«πάντοτε, πανταχου

και έπι πάντων»,

παρομοίως και δια τον θ' 'Αποστολικό ν, έrnκαλούμενος
σκέψεων κα1 ταςόρθοδόξους

προς έπίρρωσιν των

Όμολογίας. Τον διαψεύδει δμως εύΘUς ό θείος

Νικόδημος -και πληθυς έτέρων άγίων Πατέρων- Ιστορων τους λόγους οϊ
ηνες ώδήγησαν είς την σύνταξιν του έξηκοστου τετάρτου

' Αποστολικου

Κα

νόνος.

119.

«'Όπ ού δεϊ έν τφ Σα66άτψ καΙ KυΡlακ.f) νηστεύειν, μάρτυρες προς τοϊς ρηθεϊσι

Κανόσι, κω ό Μ. Βασίλειος καΙ ό θεϊος Χρυσόστομος: Ό μεν λέγων, όμιλο ια' είς την έ
ξαήμερον:

«'Ήδη σεαυτον αξΙ0ν παρασκεύασον της σεμνοτάτης νηστείας έπειδη πέντε

ήμερων νηστεία ήμϊν προκεκήρυκτω.. Πέντε ήμέρας λέγει νηστίμους της έ6δομάδος, χω

ρις Σα66άτου κω KυΡlωάjς' ό δε Χρυσόστομος όμιλο τη αύτη: «Τοϊς τον δρόμον της νη
στείας δεξαμένοις, καθόπερ σταθμούς, κω καταγώγια, κω άκτας κω ώγιαλούς, και λι

μένας, τας δύο ταύτας ήμέρας,

(ilTol

το Σά66ατον καΙ την Κυριακήν), 6ραχύ η διαναπαύ

σασθω κεχάριστω ύμϊν ό Δεσπότης».
λlffiτησloυς έmστολη:

Γράφει δε καΙ δ θεϊος 'Ιγνάηος

έν τη προς Φι

«ΕΙ ης KυΡlακiιν κω Σά66ατον νηστεύει, πλην ένος Σα66άτου του

Πάσχα, ου τος Χριστοκτόνος έστίν». (τα άνωτέρω έν σημ. l:rι της έρμηνείας του άγίου Νι
κοδήμου έν τφ ξδ'

Άποστ.

).

Ό δε δγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης έν Κατηχήσει της Παρασκευης της νηστείας των
άγίων Άποστόλων, παρατηρεϊ:

φαγία δεϊ ήμας

fXelV

«'Όθεν ουν κοινως παραγγέλω ύμϊν, έν δσψ ύπάρχει δι

ανεσιν έν ταϊς γονυκλπαϊς

ραις' μετα ταυτα δέ, εϊ ης θέλει προσθέσω
έ κ το ς

Σ α6

Έρμούπολις)

.

6

ά τ ο υ

κ α ι

μετανοία/ς

καΙ έν ταϊς κατα Κα/ρον ίfJ

έπi της έγκρατείας

Κ υ Ρ 1 α κ η ς»

αύτου

έχέτω

εύλογίας,

('Έκθ. Ζαχαρίου Μικραγιαννανίτου,
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«Το μεν γαρ Σάββατον δεν νηστεύομεν, κ υ Ρ ί ω ς μ ε ν κ α

i .ο

υ

σ 1 ωδ ω ς διατι εΙναι καταπαύσιμος ήμέρα, εΙς την όποίαν κατέπαυσεν ό
θεοςάπο των εργων τfiς δημιουργίας αυτου, κατα τας Διαταγας

(βιβλ. ε"

κεφ. ιδ'), καταχρηστικως δε και έπουΟ1ωδως, διατΙ ΟΙ Μαρκιωνιστα} ένή
στευον εΙς αυτό. άνηφερόμενοι εΙς η:'ιν τιμην του των δλων Δημιουργου κατα
τον αγιον 'Eπ~φάνιoν, αίρέσει τη κατα Μαρκίωνος. Λέγει δε και ό Μαργο'ύνιος
έν τη έρμηνείςι του ια'

κανόνος της έν Άγκύρςι., oηένήdτευόν κατα το

Σάββατον, κάι ΟΙ αίρεtlκοι καλούμενοι Κολουθιανοι κω

•Απολλινάριοι, ' ΠΡ9ς

λύτρωσιν των κεκοιμημένων.
Λοιπόν, κατα εΙς την καθ' αυτο και έσωτερικην ώτίαν, διό την όποίαν έν
Σαββάτφ ου νηστεύομεν,

η τ 1 ς

η α υ σ 1 ς

σ λ ω ν

Τ Ο υ

τ ω ν

έ σ τ ί ν, ώ ς ε

rπ ο μ

Δ η μ 1 Ο υ Ρ γ ο υ,

ε ,ν,

ή

κ α τ 'ά

και δια τουτο άκόμη

δεν νηστεύομεν, ϊνα μη δόξωμεν ση, σύμφωνου μεν με τους είρημένους
ρεηκούς. την δε Κυριακην ου νηστεύομεν,
ή μ ω ν π α γ κ ό σ μ 1 Ο ν

χ α Ρ α ν

κ α

cd

δ 1 α τ η ν τ ο υ

Κυ Ρ ί ο υ

ά ν ό σ τ α σ 1 ν.

Το μεν γαρ

i

Σάββατον, της πρώτης Δημιουργίας και πλάσεως του κόσμου φέρει ύπόμνη

σιν, ως τέλος αυτου και σφραγίς». ('Εκ της έρμηνείας του ξδ' Άποστολικου).
Δια μίαν έπι πλέον άπόδειξιν τfiς άληθείας των λεγομένων ήμων, ύπεν
θυμίζομεν εΙς τον άναγνώστην την έορτην της ύψώσεως του Τιμίου Σταυ~

ρου ΣεΠτ.

14).

Κατ' αυτην το Τυπικον χαρακτηριστικως σημειοί: «Ίστέον,

δη οίαν ήμέρα τύχη ή σεβάσμιος αϋτη έορτή, εϊτε Κυριακήν, εϊτε Σάββατον,
τυρόν,

11

ώόν,

11

Ιχθυν ουκ έσθίομεν,

εΙμη μόνον ελαιον κω οΙνον, ευχαρι

στουντες Χριστον τον θεον ήμων», σελις κα'. Το αυτο έπίσης συμβαίνει κω

με την έορτην της άποτομης της ημίας κάρας του άγίου
συμπέση

έν Σαββάτφ

11

Προδρόμου,

έαν

Κυριακη.

Έπίσης,ώς γνωστόν, αί μεγάλαι iliPαI άναγινώσκονται μόνον εΙς ήμέρας
νηστείας, διο και το Τυπικον παρατηρεί:

βότφ

11

«Δεϊ γινώσκειν, δη έαν τύχη έν Σαβ

Κυριακη ή παραμονη των θεοφανείων, ποιου μεν την όκολουθίαν των

ώρων τη Παρασκευη,

γενομένης

ένάτης».

(σελ. νδ', εκδ.

1685).

Το αυτο

συμβαίνει και περι της παραμονης των Χριστουγέννων, έαν συμπέση τας αύ·
τας ώς ανω ήμέρας.

'Εκ παντων τούτων πιστεύομεν, δτι άποδεικνύεται καλως, δτι ή 'Εκκλη

σία θεωρει το ελαιον ώς έλάχιστον δρον μη νηστείας, ητοι ίκανοποίηων τού
ξδ' άποστολικου Κανόνος. Δι' άνελαίου διφαγίας έν Σαββότφ η Κυριακη, ώς
άνωτέρω διελάβομεν, iKaVOflOΙOUV τον κανόνα, μ ό ν ο ν

xoντ~ς έλώου 'Κ α θ

Ο λ η ν τ η ν

ρος Νικόδημος έν τη «συμφωνίςι»

κριν'έστατα:

έ β δ ο

του ξδ'

11

οί δι' ασκηΟ1ν άπέ

ά δ α κω ετι πλέον. Ό ίε

άποστολικου, έπεξηγεί τουτο ευ

«Πλην και <?-υτοι (ητοι οί έν άσκήσει -σημ. ήμετ.-' ) εΙς τας ή

μέρας ταύτας, και μάλιστα εΙς την Κυριακήν, πρέπει να μη νηστεύουων δλην

την ήμέραν, ταυτον εΙπείν, να μη άπερνουων όλότελα ασιτοι, άλλα να λύω
σι την νηστείαν καΙ προ τfiς ένάτης, κω με κάποιο εΙδος βρωσίμου λυτικον

' ... ουτω
.,

'λλ" ου κατ αλυτικον
α,

i"
αυτοι

κα

-

~ την
'λ'
Sl
μ~1
υΟ1ν της νηστε ί ας υπου

'

θέλ ου

ΟΙ κάμη δια της μεταλήψεως βρωσΙμου τινος όλίγου προ' της έννάτης ωρας,

κω παραβάται των Κανόνων ου γίνονται, κω τον σκοπον της' έ γ' Κ Ρ α
11
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τ ε ί α ς

και δ σ κ ή σ ε ω ς

αύτων κατορθουσιν:.(120).

Συνεπως πόθεν ήρύσθησαν οι κ. Είσηγηται η μαλλον

π ω ς

ήρύσθησαν

έκ της άνωτέρω «συμφωνίας» του lερου πατρος το συμπέρασμά των δη «έπι
τρέπεται ή κατα κυριολεξίαν νηστεία

-

άσιτία έν Σα6βάτψ», δταν και οι «δι'

ασκησιν» είσέη άπαγορεύεται την ήμέραν ταύτην να μονοφαγήσουν;

Έαν

λοιπόν, οι «έν άσκήσει:ι> ύποχρεουνται είς διφαγίαν, και οι μετέχοντες της

θ. Κοινωνίας έν Kυριακfί δεν άνήκουσι είς τούτους, ό άγιορείτης σοφος και
αγιος δεν ~πρεπε να προσθέση η και περι τούτων; Ή ωγη ού μόνον του ά
γιου Νικοδήμου άλλα πόντων των δπ' αiωνoς έρμηνευτων τί ~τερoν σημαί
νει, είμη ση και οι μέλλοντες μεταλαβεϊν

δ ε ν

έ ξ α ι Ρ ο υ ν τ α ι

του Κα

νόνος, ητοι της ένελαίου τούλάχιστον διαίτης, διόη ώς προείπομεν παν Σάβ
βατον καταλύεται είς πάντα;

'Έπομένως δεν γίνεται παρ' ήμων και των συσκηηωτων ήμων «nαρερ
μηνεία της κατα τους lερους Κανόνας έννοίας της νηστείας», άλλα τελεία πα
,ρανόησις έν προκειμένψ παρα των λίαν «άτόπως, λελανθασμένως και πεπλα
νημένως» άποφαινομένων κ. Είσηγητων, των άποδεχομένων ση δηθεν έπι
τρέπεται κατα «την έρμηνείαν Kαl συμφωνίαν:ι> του ξδ'

ή «κατα κυριολεξίαν νηστεία
κή (Ι) άνέλαιος τροφή»

-

άωτία έν Σαββάτψ

-

•Αποστολικου

κανόνος

πολλφ μαλλον ή κανονι

!

Έξ αλλου ύπάρχει τρόπος λίαν άρμόδιος ωοτε Kαl ΟΙ 60υλόμενοι να μη

καταλύσουν ~λαιoν( ~νεKα προσωπικων, άτομικων λόγων) να μη καταστουν
nαρα6άται του κανόνος ένεργουντες η)ν έπιθυιμίαν των;
στατα μετ~xoνTες τούτου

δ ι'

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς

Ποϊος;

Άπλού

έν τΏ μεσημβρίQ, όπερ

ούδεν θα διέφερεν, της μη μετοχης ένελαίου διαίτης.

('Όρα τα έν τφ 6ίψ

{ου άγίου Μακαρίου λεγόμενα έν τη ιζ' 'Απριλίου).
Το να θέλουν σμως να καταλύουν

120.

π ά ν τ α

έν Σαββάτψ

Ένταυθα δέον να τονισθπ, δη τα άναφερόμενα εΙς τον α'

λου 'Αλεξανδρείας, ά φ ο Ρ ο υ ν

f1v

ε ί ς

ή παραμονη των Θεοφανείων

ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ω ς

ίΊθελεν συμπέση

κανόνα του Θεοφί

είς την περίπτωσιν καθ'

έν ήμέρςι Σα66ότου

η Κυριακης.

τα άποτελουντα ίστορικην κα1 μόνον είκόνα των της έποχης αυτου έπικρατούντων

λίγων α/ωνων άργότερον,
συνόλιρ Όρθοδοξίςι,

Kαl

-

Ταυ
κα1 ό

ουδεμίαν ίσχυν ~xoυσι δια τα σήμερον έν Άγίιρ 'Όρει κα1 τη

έτακρατουντα.

(Προς άπόδειξιν ~στω το Τυπικον της Έκκλησίας κα1

δη τα έν σελίδι νε' αυτου άναφερόμενα).
Πλην τούτου,

πραΥμα δπερ δέον να προσεχθη

έαυτου «συμφωνίςι~ του ξδ'

Άποστολικου

ίδιαίτατα,

ό δ.γιος

Νικόδημος

όμιλεϊ περl του πως δέον ΟΙ ΕΝ ΑΣΚΉΣΕΙ

να δΙα/τωνΤα/ κατα Σό66ατον κα1 Κυριακην -περ! αυτων δρα τα έν τοϊς ΝΑ'
'Αποστολικοϊς

του Θεοφίλου

υπο των έρμηνευτων

προς παρόδειγμα

έν τη

σημειούμενα-

κα1 συμμόρφωσίν

παραπέμπων

κα1 είς τον

των, δπως δηλ. λύσουν

κα1 ΝΓ'

α'

Κανόνα

την νηστείαν

των και προ της ένότης, κατα το άνωτέρω παρόδειγμα κα1 μη έν ίσχύϊ σήμερον ον,
ο υ χ

i

γ ε ν ι κ ω ς

π ε Ρ

i

Έπομένως ΣΦΑΛΛΟΥΣ Ι

π ό ν τ ω ν

ΜΕΓΑΛΩΣ

σει~ οντων υποχρέωσιν της άνελαίου
είς ταύτην άνήκοντας.

τ ω ν

κ α ι

π ι σ τ ω ν.

οΙ μεταφέροντες άκρίτως την των «έν άσκή

διφαγίας έν Σα66ότιρ κα1 Κυριακη,

ουτοι ,κατα το πνευμα και το γρόμμα των

·1.

είς τους μη

Κανόνων

(ξδ'

κω νε' της στ' ΟίΚ.) ως κω άπόντων των έρμηνευτων, όφείλουν να τηρήσουν τον έλό

_χιστον

δρον μη νηστείας, ίΊτοι την ένέλα/ον δία/ταν.

!;
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τουτο ώς λέγουν προς τ/ρηOlν του ξδ' 'Αποστ. π έ χ ο υ ν

και έν συνεχείςι

δ

της έν Κυριακη θείας Μεταλήψεως -λόγω [ηρήσεως και πό

λιν, ώς λέγουν, του ξδ'

'Αποστολικου

άδιαφορουντες δια την παντελη

-

καταστρατ/γηΟ1ν του θ' 'Αποστολικου και Β' 'Ανηοχείας

πως πρέπει να

-

11

έρμηνευθη και με τους έπιεικεστέρους των δρων; Εύήθεια

κός

ν

φιλότης σαρ

; '"
ΠόνΤά ταυτα γρόφομεν δι' ούδεν ~τερoν, είμη προς διατρόνωσιν των

μεγόλων προνομίων της Κυριακης(Ι2IΙ)

και του Σαββότου, δπερ ήθέλησε

σαφως να τονίοη και ό ξδ' 'Αποστολικος και να παρερμηνεύσ:rι ή Eίσηγητικ~
"ΕκθεΟ1ς, και ούχι έκ νομικης - τυπολατρικης διαθέσεως (καίτοι ούδέποτε

« τύπος ~ τα των iερων κανόνων λόγια), σκιαμαχουντες περι «σταγόνων
έλαίoυ~ ...
Σημειωτέον δε δη Kαl κατα το Τυπικον του άγίου Σόββα, το όποίον και

μέχρι σήμερον

στεύεται

-

διατελεί

ύφιστόμενον

έν άγίφ

'Όρει,

ούδεν

Σόββατον

νη

πλην τον ένος και Μεγόλου, ένω παραλλήλως συνισταται θεία

Κοινωνία κατα την Κυριώνυμον ήμέραν (Ι22).

Το παρόπτωμα των κ. Είσηγητων αύξόνει ~T1 περισσότερον προκειμένου
να μεταλόβη τις την Δευτέραν' τότε κατ' αύτους θα πρέπ:rι να άπόσX:rι όπωσ
δήποτε έλαίου την Κυριακήν, πραγμα δπερ ούδεις έν τη Έκκλησίςι

121.

Τούτων των

προνομίων τα

«πρεσβεία»,

λογαριασμούς», δρα άναπτυσσόμενα ύπο τοϋ
Κανόνος της Α'

. ριστικους

Οίκουμενικης σημ.

α'.

11

τον

ώς περιέχοντα «μεγόλα μυστήρια και

Ιεροϋ

Νικοδήμου έν τη

έρμηνείςι τοϋ

Κ'

Ένταϋθα παραθέτομεν και τους έξης χαρακτη

λόγους τοϋ αύτοϋ δα/ου πατρός, διερμηνεύοντος τα της μεγίστης διαφορας με

ταξυ Σαββάτου και Κυριακης είσέτι, προς μίαν έπi πλέον fνδειξιν της άντικανονικότητος
τοϋ

έmκρατοϋντος

fθους,

τοϋ

καταργήσαντος

τιΊν

κυριωτέραν

fκφρασιν

της

Κυριακης

ήμέρας, ητοι την των θείων κατ' αύτην άγιασμάτων μετάληψιν:
«Ή Κυριακη τόσον ύπερέχει τοϋ Σαββάτου, δσον ύπερέχει ή άλήθεια κω τελειότης
της άρχης κω τοϋ τύπου κω της οκιας, KατCι τον θεσσαλονίκης Γρηγόριον λέγοντα:

«'Ό

περ έστιν ή Παρασκευη προς Σάββατον, τοϋτο το Σάββατον προς την Κυριακήν, ύπάρ

χουσαν τούτου σαφως, καθόσον άρχης κω τύπου και σκιας, ή τελειότης και ή άλήθεια».
(Λόγ. είς την Καινην Κυριακήν, παρα «'Ομολογία Πίστεως» άγίου Νικοδήμου, σελ.

52,

και ΟΙ λοmοl fνδεκα λόγοι της ύπεροχης της Κυριακης ήμέρας έκ πάντων. των

fvea

λοmων.

122. «' Απο

δε της άγρυπνίας

(τοϋ Σαββάτου)

ού κοιμωμεθα, δια την άγίαν

μ ε τ ά

λ'η ψ ι ν τωΎ θείων και φρικτων μυστηρίων. 'Έστω δε ή λειτουργία της άγίας Κυριακης
ταχύτερον,
τωθι:

δια τον κόπον της άγρυπνίας»,

«παν μέντοι

Σάββατον, lίνευ

τοϋ

σελ.

6

τοϋ «ΤυΠ1Κοϋ». Παράβαλε κω τακά

ένας κω πασαν Κυριακην

έmτελοϋντες συνό

δους εύφρώνεσθε», 'ΑποστΌ Διαταγώ, Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμο 20ς, σ. 93. 'Ο μοναχος Θεοδόσιος
Άγιοπαυλίτης άναφερόμενος είς την κατα Κυριακην Θ. Mετάληψlν δυνάμει των Τυm
κων, παρατηρεί: «κω τα χειρόγραφα TumKCι τοϋ άγίου Σάββα, ατινα άντέγραφε τον
παρελθόντα αίωνα δ μοναχος 'Ιάκωβος Νεαοκητιωτης προς χρησιν των Ιερων Μονων, κα!

αύτα άναγράφουν θείαν Κοινωνίαν KατCι Κυριακήν. Είς εν μόλιστα έκ των τεσσάρων, ατινα

προωρίζοντο, .ώς άναγράφει ό 'Ιάκω60ς δια τας iεΡας Μονας Μεγίστης Λαύρας, Βατοπε

.

δίου, Φιλοθέου κα! αγίου Παύλου, ώς παρετήρησα κα! ό Ιδιος, άφηρέθη το περ! θείας

Κοινωνίας φύλλον, άσφαλως ύπο χειΡας άντιδρωντος είς το Μυστήριον, στενοκεφόλου
χω μωροϋ Μοναχοϋ ...», σελ.

35 - 6

τοϋ Ιργου αύτοϋ «Το ούράνιον Μάννα», Βόλος

1969.
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λ-ΙοναΧlOμον φέρεται διατυπώσας και δι, είς μορφην οΥαν των κ. Είσηγητων,
τελικην και θέσφατον (123). Δεν' σχολιάζομεν ώς πάντολμον, το συμπέρασμα
της Ε.Ε. κατα το όποίον πάντες οί ένταυθα ίερεϊς τυγχάνουν σφόδρα κατα

κριτέοι ώς ού μόνον λύοντές την του Σαββάτου νηστείαν άλλα, και καταλύ
οντες ταύτην, προσερχόμενοι έν συνεχείςι είρηνώοι είς τη'Υ μετάληψιν των
άγιασμάτων

...

θα μας, εrποuν rσως ση οί τοιουτοι εΙναι κληρικοι και έξαrρOυνται' ή
δικαιολογία έπαυξάνει την ένοχήν των, και ή συνηγορία των κ. Είσηγητων

όδηγεί είς τραΥικα ατοπα, δεδομένου ση ό ίερέυς' πρέπει να εΙναι έν πασι
«τύπος' τοίς πιοτοϊς» (Πέτρ. ε,

3).

Περι τούτου σμως' πλείονα είς η)ν Ζ'

θέσιν του πάρόντος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ή δια λυηκης ένελαίου κατα την μεσημβρίαν του Σαββάτου και έγκρα
τους

-

μη λυτικης

άφ' έσπέρας διαίτης έν αύτψ, συνIoτξi παραδοσιακον

-

τρόπον σεβασμου κω συμμορφώσεως του πιστου προς τας άπαγορευτικας περι

νηστείας διατάξεις της 'Εκκλησίας, προκειμένου.' σπως μετάσΧfl
θείων Μυστηρίων έν ήμέρςι

123.«... δ
βάλλει

την

δε καθορισμος

παναρχώαν

KUPIaKfi.

ώς ήμέρας μεταλήψεως των μοναχων του

παρ6δοοιν

της

Έκκλησίας

περΙ

τελέσεως

θείας Εύχαριιπίας κυρίως κατα την Κυριώνυμον ήμέραν,:t , σελ.
του καθηγητου του
π.

Μάξιμον

Κανονικου Δικώου κ.

Άγι06αOlλειάτην.

ουτος των

Ό

δε

4

Σαββάτου

του

της

της

της «Γνωμοδοτήσεως:.

Κ. Μουρατίδου προς τον Παν.

καθηγητης

προσ

Μυστηρίου

ΛεlToυργuάiς

του

<Ιερομόναχον
Πανεmστημίοu

θεσσαλονίκης κ Ί. Φουντούλης, γράφων γνωμοδοτικως προς τον αύτον άγιορείτην 'Ιε

ρομόναχον, oηpeloi:
μεταξυ των

tI.

θείας Κοινωνίας κα/.
Ι

ι·,

ο ύ δ ε μ ί α

π α Ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ ο

ά ν τ 1 ν ο μ ί'α

Κανόνων, ώς οΙ 640ς Άηοστολικος κω 55ος της 'Πενθέκτης, ΟΙ όποiοι

ά π IJ γ ό ρ ε υ ο ν

,

«... ουτως
τ

i)

της

ν

κ α τ α
κατα

την

Σ ά β β α τ ο 'V
περίοδον

της

ν η σ τ ε ί Oj νι

ΔΙακωνησίμου

στείας είς πάντα κατα τον 660ν Κανόνα Ίης Πενθέκτης.

οδτε μεταξυ της

καταλύσεως

της

ΤΟ fθος τουτο διετηρήθη

σήμερον μεταξυ tiiJv Ιερέων. ουΊΟΙ, ώς γνωστόν, τηρουν τ/ν άρχικi)ν κω

ό ρ θ i) ν

νη·

και
ε ύ

χ α Ρ 1 σ τ 1 α Κ η' ν ν η σ τ ε ί α ν ι άπέχοντες πάσης τροφης άπο του μεσονυκτίου Kαi
μη τηρουντες αλλην προ της θείας κοινωνίας ΠΡOπαρασκευασnκ:iιν VIJoτeiav:t.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ι Ι
Προκειμένου ό πιστός να προσέλθπ είς τα δχραντα Μυστήρια
έν οίανδήποτε ήμέΡ9,

ι

'Εκκλησίας δπως τηρήσΏ προηγουμένως ;

~

Ι
$

Ι

Ι

~

~

$

~"

i

ποίαν νηστείαν διδάσκεται

~$$OO$$e~~~~

ύπό της

θΕΣΙΣ ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ
«Οί καταγγελλόμενοι Μοναχοι έφ' δσον δεν άναγνωρίζουν ώς υποχρε

ωτικην την νηστείαν -

έν τfj eVVOiQ της άνελαίου τούλάχισΤον διαίτης (124) 

προ της θ. Κοινωνίας, καθίσταται αύτονόητον δτι άπορρίπτουν την τριήμερον
νηστείαν, δια τους «συνεχως μεταλαμβάνoντας~. Δυνάμεθα να υποστηρίξω

μεν το «τριήμερον» ώς οίονει άπαράβατον κανόνα προ της θ. Κοινωνίας;
'Όχι, βεβαίως. Ύποχρεούμεθα δμως, να άναγνωρίσωμεν το τοιουτον ώς έθος,

έπικρατησαν είς τας Ί. Μονάς, Σκήτας και εν δλψ τψ Άγίψ 'Όρει, στι εlναJ

ένθεσμον και ώφελιμώτατον. (Ε.Ε. σέλ 7).
Ταυτα δε

(ητοι της κατα Σάββατον εκ συμφώνου προσελεύσεως των

πατέρων είς την θ. Μετόληψιν. Σημ. ήμετ.) δια τας Μοναστικας Κοινότητας
εχουν ευ τε και καλως, ώς όμΟlΟμόρφως και κοινως έκδηλουμένης της πνευ

μρτικης ζωης των έν πάσαις 'ταϊς εκφάνσεσιν αύτης~. (Αύτ.).
»Είς την βόσιν του εΙναί" κ α λ ο ν

κ α Ι

σημ. ήμετ.), πρακτικως ώ φ ε λ ι μ ώ τ α τ ο ν

α γ ι ο ν

(το τριήμερον,

διατας άπο κοινου έκδη

λουμένας ;άδελφότητας. Δεν εΙνοι δμως, έκ των ων οΛκ ανεύ άναγκαίων προ

ϋποθέσεων, δεν εΙναι άναλλοίωτον, πολλψ μαλλον υποχρεωτικον δια τους

pfJ

υποκειμένους είς την ακαμπτον τάtιν των Μοναστηρίων,

χωρις να κατα

φρονητοι ή κατα δύναμις νηστεία προ της θ.' Μεταλήψεως». Ε.Ε. άελ

11).

«Φρονουμεν, ώς και άνωτέρω γράφομεν, στι το «τριήμερον» εΙνοι καλόν,

οίJδαμου προσκρουον, ώς θέλουν οίάΥΥελικως σκεmόμενοι Μοναχοί, μη ον
ά ν τ ι π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν

... »

(Ε.Ε. σελ 8)~

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Έν τη άνωτέρψ θέσει της Ε.Ε. παρουσιάζεται άναγλύφως σύνολος ή
σύγχυως και το άντιφατικον των κ. συντακτων αύτης. ΚαΙ τουτο διότι, άφ'.
ένος δέχονται στι το τριήμερον δεν «άποτελεί άπαράβατον κανόνα» δι' δλους,
άφ' έτέρου δμως τονίζουν δτι τα άγιορειτικα έθιμα κέκτηνται τεραστίαν ίσχυν

ωστε όλόκληρον το Μοναστικον τουτο κέντρο της Όρθοδοξίας να παρουσιά
ζετοι «άγόμενον υπο των έθων του» Ι (σελ

11).

Έφ' δσον, λοιπόν, ό ίερος "Αθως αγεται υπο των έθων του, κω το έθος
του τριημέρου έπικρατεί «είς τας Ί. Μονάς, Σκήτας καΙ εν σλψ τω <Αγίψ

'Όρει»

(σελ

7),

προς τί ή παρουσα πνευματικη σύγκρουως; Ούχι διότι

ιιρνήθημεν την «πνευματικήν» του φύσιν, διωχθέντες δια τουτο; Έαν το
τριήμερον «δεν είναι εκ των ων ούκ ανευ άναγκαίων :προϋποθέσεων, δεν

εΙνω άναλλοίωτον (εφ' ωον δεν έπιβάλλεται τοϊς πασιν άδιακρίτως.»· σελ

7),
'';

124.

.

Ένταυθα έδει να προστεθΩ ύπσ των κ. Εiσηγητων ή φράσις «δια τους συνε

χως μεταλαμβάνοντας», ώς έπραξαν τουτο εύθυς αμέσως δμιλουντες περ} τριημέρου, δλ

λως ό λόγος των δεν αληθεύει, καθ' οσον δια τους άΡα/ως προοερχομένους ού μόν'Θνδε
χόμεθα την αν έλα/ον δία/τανι άλλα ~ai νομοθετουμεν πως ταύτην!
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ηολλψ μaλλoν ύποχρεωηκον δια τους μη ύποκειμένους εις την ακαμπτον
τάξιν των Μοναστηρίων, χωρις να καταφρονηται ή κατα δύναμιν νηστεία προ

της θ. Mεταλfιψεως~ (σ. 11), διατί ήμείς να διωκώμεθα άρνηθέντες την
καθολικην Ισχυν τούτου και διακηρύξαντες τJlν «κατα δύναμιν νηστείαν'>;
Εις ποίαν περίπτωσιν «δεν έπιβάλλεται» και συνεπως ή έφαρμογή του καθί
σταται π Ρ ο α 1 Ρ ε τ 1 κ ή, άφιεμένη εις την κρίσιν και Ισχυν του πρσσερ

χομένου, έψ' Οσον εις ήμας τους

έ κ τ Ο ς

ιερων Μονων διαβιουντας και

άρνηθέντας το νόθον και δηθεν έκ της Ίερας ΙΙαραδόσεως προερχόμενον
κυρος του, έφηρμόσθη τοιαύτη πολεμική;

Διατί, έπίσης, ό ετερος των κ. ΕΙσηγητων, μοναχος Εύθύμιος Καρακαλ

λινός, εις την άπο 2 Μαρτίου 1971 προσωπικην προς ή1:Ιας έπιστολήν του,
και δη μετα τΙ)ν κυκλοφορήσασαν ήμετέραν «'Απολογίαν - 'Αναίρεσιν », ' ε
γραφε τα έντελως έναντία όποίων ύποστηρίζει νυν ό μοναχος θεόκλητος;
Ούχι διόη Ισχύει το «τριήμερον» των λοιπων άποτελούντων άπλας και αδυ

νάτους δικαιολογίας;

,

ιιαραθέτομεν έν πάση ακριβείQ. τΙΙν σχεηκην περι

κοπην:

«Νομίζω δη έξηντλήθησαν ηδη απαντα τα μέσα περι πειθους και δια

φωτίσεως, κω ή όσιότης σας έπιμένετε και μη ύπολογίζων τας τάξεις, τα ηθη
και εθιμα του άγίου 'Όρους και ώς παράβάτης των άνωτέρω και ύπονομευ

της των αρθρων
καταργήσεως

134

τ η ς

~I ε τ α λ ή ψ ε ω ς,

κω

135

τ Ρ 1 η

του Κατ. Χάρτου του Άγίου 'Όρους, δια της

11 έ ρ ο υ

ν η ό τ ε ί α ς

π Ρ Ο

τ η ς

θ.

και μη τηρήσεως των έθίμων της Ύμετέρας Μετανοίας

κα]. έν γένει του <Ιερου ήμων Τόπου, κηρύσσων αναφανδον τας Ιδεολογίας
και αιρέσεις του Μακράκη, κατασκανδαλίζων

τους πάντας

... »

Άλλα μήπως και ό μοναχος θεόκλητος Διονυσιάτης δεν εΙχεν έκφρασθη

παλαιότερον, και μάλιστα έν «τόπψ άγίφ », ητοι έν τψ προλόγφ του «ΙΙερι
συνεχους Μεταλήψεως» εργου των άγίων Μακαρίου

-

Νικοδήμου, τα ακριβώς

παρόμοια των ,ανωτέρω θέσεών του, δηλ «κατα δύναμιν νηστείαν» και συγ

χρόνως «τριήμερον» τοιαύτην δια τους μέλλοντας κοινωνησαι;

! ."

'Ιδου

ΟΙ άτυχείς λόγοι του:

«Έπειδη περι της προ της θ. Μεταλήψεως νηστείας εχουν έγερθη αν
.τιρρήσεις και έπιφυλάξεις,ήμείς

δ 1 ε Ρ μ η ν ε ύ ο ν τ ε ς

τcις Ιδέας του

άγιου Νικοδήμου, όφείλομεν να ύπομνήσωμεν δη, όσάκις ό θείος πατηρ κά
.μνει λόγον εις τα βιβλία του περι προετοιμασίας,

σημειώνει στερεΟΤL1 πως

«κω της κατα δύναμιν νηστείας». <Ώστε παραδέχεται την άναγκαιότητα της
νηστείας η της άΠΌχης ,άπα καταλυσίμους. τροφάς. <Η άκόλουθος ύποσημεί
ωσίς του έν τψ «ΙΙηδαλίφ», εΙναι όρκετα διαφωησηκη των φρονημάτων του:

« ."

έντευθεν συμπεραίνομεν έκ του ρείζονος το ελλατον' δη αν είναι όρ

κετηεΙς έτοιμασίαν της θείας Κοινωνίας

11

τριήμερος όποχη της σαρκικης μί

ξεως, πολ/ψ μαλλον εΙναι αρκετη εις αύτην ή τριήμερος νηστεία. Και μ' δλον
όπου όπο τους θείους Κανόνας νηστεία προ της Μεταλήψεως

ού διορίζεται'

ΟΙ δυνάμενοι δε νηστεύειν προ αύτης και όλόκληρον έβδομάδα, καλGJς ποι
ουOlν

».

Συ~Iστωμεν εις τους έν ανυποληψίQ. εχοντας

:rIlV

προ της θ. Μετα

λήψεως νηστείαν, σnως έπιστήσουν την προσοχην αύτων εις τον νουν της
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ύποση;μειώσεως ... '» . (σελ.

16

της εκδόσεως· Σ. Σχοινα, Βόλος

άκριβως βλέπε και εις το εργον του άνωτέρω Μονα-χου:

ό Άγιορείτης» σελ.

'Αθηνω

314 - 5.

1961.

τα αύτα

«Ό αγιος Νικόδημος

1959).

Συνεπως το νυν δια πρώτην φοραν παρουσιαζόμενον, στι δηλαδη επιτρέ
πεται έν Άγίψ 'Όρει ή προσέλευως είς την θείαν Κοινωνίαν και δια της
κατρ δύναμιν νηστείας, ανευ έφαρμογης του «τριημέρου» άποτελεϊ ούδεν
fτερον είμη εύσχημον συσκότηων της άληθείας, προς άποφυγην της κριτικης
_',.ι.

του

~παIoντoς

,

,

,

αναγνωοτου

,

,

κω·' παρουσιασιν

συγχρονως

ψεμJν ώς άναληθων και συκοφαντικων δρα

-

των

(

,

ημετερων

"

απο

Αί μέχρι τουδε σμως δημο

. ..

σιευθείσαι έπιοτολαι της J\ιΙ Λαύρας, ως και το σύνολον πνευμα της άναι
ρουμένης Είσ. 'Εκθέσεως, φρονουμεν στι δμιλουν εύκρινέστατα έαν έπιβάλ

"

λ ετφ

το

τριημερον

. " οχι
" ...

η

Ένταυθα δμως δεν πρόκειται να έξετασθfj και άναλυθfj ό δρος «κατα
δύναμιν νηστεία », τον όποίον έμφανίζουν ως δηθεν έφαρμοζόμενον έν <Αγίφ

'Όρει, ούδε ή έσφαλμένη έρμηνεία των έν
ταυτα διαπραγματευόμεθαέν

Tfj

άποδόσει του άνωτέρω δρου'

πλάτει είς την άκολουθουσαν

Ζ' θέσιν άναλύ

οντες όμου και το ,άληθες πνευμα της άναφερθείσης ύποσημειώσεως του άγίου
Νικοδήμου έν τψ Πηδαλίψ' θα παρουσιάσωμεν Όμως έν πάσn άντικειμενικό
τητι.

τα

«πνευματικά»

χαρακτηριοτικα

του

διαβοήτου

«τριημέρου»,

ώςδια

ζωγραφουντω ύπο της γνωστης Ε.Ε. «Φρονουμεν, γράφουν οί κ. Είσηγηταί,
δη το τριήμερον εΙναι ΚΑΛΟΝ, ΟΥΔΑΜΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΝ,

ώς θέλουν οί

qγγελικως σκεπτόμενοι ύποκατηγορίαν Μοναχοί, ΜΗ ΟΝ ΑΝΤΙΠΝΕΥΜΑ
ΤΙΚΟΝ

... »

(Ε.Ε. σελ

8,

ύπογραμμίσεις ήμέτεραι).

Και μόνον ή άνωτέρω φράσις εΙναι ίκανη να

anypaTlan

άνεξιτήλως τους

συντάκτας αύτης, δια την καταφανη άναλήθειάν των, τιΊν στρεψόδικον και
φαινομενικην άκρίβειάντων, την προκαλουμένην παραπλάνησιν των άναγνω

στων των. 'Ιδού, λοmόν, έν πάσn δυνατfj συντομίςι, ή

Kα~ το

«ά π Ρ ό σ κ ο π τ

Q

ν»

του« άγαθου τριη,μέρου », ή ίσχυς του

όποίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ Ι την τφοσέλευσιν
αΌ

<Α π ά σ α ς

τ α ς

τιΊν Πεντηκοστήν,

'Α'ρχαγγέλων κ.λπ.
β' . υΑ π α σ α ν

εΙς την θείαν Κφνωνίαν:

Κ υ Ρ ι α κ α ς

αύτων εΙσέτι των της Μ. Τεσσαρακοστης,
ζομεν:

της

«π ε υ μ α τ ι κ ό τ η ς»

<Υψώσεως

τ ο ,υ

ιέ ν ι α υ τ

Q:U

και

άνεξαρτήτως αν κατ' αύτας έορτά
του

Τιμίου

Σταυρου,

των

άγίων

την Διακαινήσιμον έβδομάδα, την της Πεντηκοστης

τo~αύτην, την πρώτην _έβδομάδα του Τριωδίου, το δωδεκαήμερον των Χρι
,σrουγέννων,ητOl καιαύτην την του ΝΙ Βασιλείου μνήμην, τα αγια ,Θεοφά
νεια, κ.λπ.

γ' .

<Α π ά σ α ς

τ α ς

Δ ε υ τ έ ρ α ς

κ α Ι

Τ Ρ ί τ α ς

του ένιαυ

του, άσχέτως έαν κατ'αύτας συμπέσουν έπίσημοι έορται και μνημαι άγίων,
ως:

τα Χριστούγεννα, ή θεία Μεταμόρφωσις, ή κοίμησις της Θεοτόκου, ή

έορτη του <Αγίου' Πνεύματος, ή των άγίων Άποστόλων μνήμη, κ.λ.π.

δ'.

Ά π ό σ α ς

τ α ς

Τ ε τ ά ρ τ α ς

Όλου του ένιαυτου, έκτος έαν

oupπton Δεσποτικη έορτή, όπότε λόγφ της τελουμένης άγρυπνίας,
ν ο μ ι κ ω ς. έπιτρέπεται.

ο

i

κ ο
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ΣυνεπfiJς έπιτρέπει τΙΊν προσέλευσιν είς το Μυστήριον μόνοναπαξ της
έβδομάδος, ητοι μεταξυ Πέμπτης' κω Σαββάτου, κω ούδόλως έτέραν ήμέραν.

Έαν δε λάβωμεν ύπ' οψιν οτι -πλην έλαχίστων έξωρέσεων- ή προσέλευ
σις είς το Ποτήριον της Ζωης έΠΊτρέπεται μόνον δνα δεκαπενθήμερον -έν

τοίς 'Ιδιορρύθμοις αραιώτερον- πας τις δντιλαμβάνετω την όσμην πνευ
ματικότητος ην αναδίδει τον ίερον Περιβόλι της Παναγίας, οταν έπi δεκα

τέσσαρας συνεχείς ήμέρας απαγορεύεται είς τους

δ υ ν α μ έ ν ο υ ς

να

έφαρμόσουν την ,έντολην του Υίου της «λάβετε φάγετε~, και μόνον την δε
κάτην τετάρτην «αϊρονταl τα κλείθρα ~ των κυριάρχων έθιμικων έθων, καΙ δ
βουλόμενος άγιάζεται ...

Παρα ταυτα οί συντάκταl της Είσ. Έκθέσεως εΙχον την τόλμην να το
παρουσιάσουν ώς ΠNEYj\ιlATIKONκαι ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝ την πνευματικην
πορείαν των μοναχων, είρωνευόμενοl οϋτω τους ύπο το κράτος του στενά
ζοντας και μη δυναμένους ν' ,απαλλαγου\1 αδελφούς των μοναχούς... Κω
ρος δμως ν' απολαύσωμεν και έτέρους «πνευματικους» χαρακτηρας καΙ χά

ριτας της «τριημέρου μάστιγoς~, δδηγον και πάλιν εις τουτο εχοντες την

γνωστην ή'μΪν Είσ. 'Έκθεσιν.
«Το εθος τουτο, και δια τον

ί ε Ρ Ο ν

σ υ ,μ β ο λ ι σ

11

Ο ν

του αρι

θμου, αλλα και δια πρακτικους λόγους, αποτελεί προϊον μακρας και καθολικης
ασκητικης πείρας. Δύναταί τις δε να το αίτιολογήση

ώς αύτομάτως σχηματι

ζόμενονέντος του έβδομαδιαίου κύκλου. Διότι έν τψ καθορισμψ της κατα δε
καπενθήμερον η καθ' έβδομάδα θ.' Κοινωνίας, ποία εΙναι ή κ α τ αλ λ η λ 0
τ έ ρ α

ήμέρα; Το Σάββατον. Και ώςΎνωστον απέχομεν έλαίου κατα Δευ

τέρα, Τετάρτην και Παρασκευήν. Προκειμένου δε να έντείνωμεν την προε
τοιμασίαν μας, συνισταμένην, βεβαίως, έξ δλων των γνωστων ασκητικων πρά
ξεων και της έργασίας των ζωοποιων έντολων, διατί να μη άπόσχωμεν έλαίου

και κατα Πέμπτην

;

Όπότε και δ καθορισμος του Σαββάτου έξηγείται, ώς

ά ρ μ ο δ 1 ω τ έ ρ α ς
;

ήμέρας μεθέξεως της Ίησου θεότητος

-

χωρίς, φυ

σικά, ν' άποκλείηται ή Κυριακή, ύπσ τας προϋποθέσεις ας άναφέραμεν

,

και το τριήμερον γενναται φυσιoλOYΙKως~. (Ε.Ε. σελ.

i'

-

αλλα

7).

Έπι των ανωτέρω εύκόλως παρατηρουμεν τα κάτωθι άντιπνευματικα και

!

τελείως αμοιρα σοβαρότητος η ύπο της πολιας Παραδόσεως μαρτυρούμενα
σημεία: α • Το «τριήμερον~ χαρακτηρίζεται ώς «προϊον μακρας κω καθολι
Ι

κης άσκητικης πείρας ».

ένεφανίσθη

<Ως γνωστον

εύθυς· μετα το

1840

δμως τουτο έδη,μιουργήθη

-

δεδομένου στι προηγουμένως

(1500

έπεκράτει ή και ύπο της ίδίας Ε.Ε. χαρακτηρισθείσα «πλάνη» του

-1840)

τρις η δεκάκις του έΥιαυτουμεταλαμβάνειν, όπότε έμεσολάβει
Τ ή τ ω ς
αναφέρεται

α π α Ρ α 1

έβδομαδιαία ανέλαιος δίαιτα αχρι ΣαΒβάτου, ώς εϊδομεν έν τοίς

προηγουμένοις, (κεφ. Β'.). ΤΟ δε.« καθολικης

(125)

μαλλον

περίπου, κατόπιν των ατρύτων κόπων και

άγώνων των δσιωτάτων «Κολλυβάδων»

:1

η

ε ί δ ι κ ω ς

», παρα την εκφρασιν της Ε.Ε.,

είς την περιοχην του άγίου 'Όρους, διότι εiς ούδεν

Μοναστικον κέντρον της 'Ορθοδοξίας έκυριάρχησε ή .άνωτέρω πλάνη

11

,,Ι

125.

Έκτος του Άγιωνύμου, το τριήμερον

faxev

κρατωοτάτην έmκράτειαν κω πα

•

-171
της κατΔ Σόββατον

μ ό ν ο ν

προσελεύσεως, λόγφ άκριβως της ύπόρξεως

του τριημέρου, καΙ της συμπαρομαρτούσης παρερμηνείας του ξδ '

'Απ. Κα

νόνος!
Έν συνεχείQ. ΟΙ κ. ΕίσηγηταΙ «συγκινουνται» έκ του «ιερου συμβολι
σμου» του άριθμου τρία, «ώς αύτομότως σχηματιζομένου έντος του έβδομα
διώου κύκλου» καΙ αρα του Σαββότου κρινομένου ώς της «καταλληλοτέρας»
ήμέρας δια την προσέλευσιν είςτο Μυστήριον, ώς έαν να έξηρτατο ή συ μ
μετοχη των Π1Οτων είς το Μ υστικον Δείπνον του θεου, έκ μαθημαηκωνάνα
λογιων καΙ της των ήμερων παρατηρήσεως, καΙ ούχΙέκ των πνευματικων

άναγκων της ψυχης, των συμπιπτόντων έορτασηκων γεγονότων της Έκκλη
σίας καΙ κυ ρίως του γεγονότος της συνόξεως, προκειμένου να μορφωθ.ft το
«μυστικον Σωμα του Χριστου

» καΙ να άγιασθουν τα μέλη αύτου δια της συμ

,μετοχης των εΙς την ούρανίαν Τρόπεζαν.

Οϋτω, κατα

τους -ζιπολογισμους της Ε.Ε., έφ' δσον δεν θεωρείται ικανη

ή άποχη του έλαίου καθ' έκόστην Δευτέραν, Τετόρτην καΙ Παρασκευή ν, προ

κειμένου να πρoσέλθrι τις απαξ της έβδομόδος εΙς το Μ υοτή ριον, θα πρέπη
να τηρηθ.ft καΙ ή της Πέμπτης τοιαύτη, δια να εχωμεν τον έξης

έ τ ή σ ι ο ν

άΠOλOγICΗΙων νηστειων.
Πεντήκοντα δύο Δευτέρας, πεντήκοντα δύο Τετόρτας, πεντήκοντα δύο
Πέμπτας, πεντήκοντα δύο Παρασκευός, ητοι σύνολον __δΙQΚQOίωγ _όιμφ ήμε
ρων. Έαν
σαρακοστης

προσθέσωμεν τας δμοιομόρφως τελουμένας νηστείας της Μ. Τεσ
καΙ της του Δεκαπενταυγούστου,

θα εχωμεν

ενα γενικον

250

περίπου ήμερων άνελαίου διαίτης. ΚαΙ πόντα ταυτα δια να δυνηθ.ft τις να

προσέλθη απαξ της έβδομόδος. Έαν έΠIθυμήσrι παρα ταυτα να μετόσXrι συ
χνότερον πως, εστω καΙ δΙς έβδομαδιαίως, τόυτο καθίσταται

ά δ ύ ν α τ ο ν

,

έφ' δσον αι ήμέραι του έτησίου κύκλου δεν έπαρκουν ~ρoς ικανοποίησιν του

« χριστιανικου»

κω λίαν άσκηηκου, άγιορεΙΤ1κου

. ..

Μινωταύρου!

Βεβαίως ΟΙ όπαδοΙ του «τριημέρου» θα άντείπουν εύθυς μετα ζωηρό
τητος, ώς πολλόκις το εχουν πρόξει μέχρι σήμερον: «Διατί έγίνατε Μοναχοί,

κύριοι, προς τρυφην καΙ ήδυπόθειαν; άκόμη δεν έμόθετε δη ή νηστεία εΙναι
άρετη καΙ τοίς Μοναχοίς το πλέον,έμπρέπον »

άβαθείς καΙ έπιπολαίας κρίσεις εΙναιμία:

νώσκεται

».

<Η άπόντ/σις εΙς τας άνωτέρω

;

«έκ του καρπου το δένδρον γι

ΟύδεΙς άρνείται τα άναρίθμηταάγαθα

της νηστείας καΙ τους ά

γλαους αύτης καρπούς, ,σταν γίνεται κατα τας έντολας της Έκκλησίας

καΙ

μετα πατερικης

ού

διακρίσεως.

"Αθλησις

«πόρρω

της νύσσης»

γενομένη,

δέποτε προσέφερέν κότινον εΙς τον άθλουντα . .. 'Ενταυθα, ητοι εΙς την περί
πτωσιν του τριημέρου, λαμβόνουσα χώρα πτωσις «έκ δεξιων », ενα καρπον
είναι δυνατον ναδημIOυργήσrι το δένδρον του το, πικρόν τε καΙ μέγαν: ΤΗΝ
ΑΠΟΧΗΝ ΕΚ ΤΩΝ θΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ.

ρα τώς κοινότησιν των Γ.Ο.Χ. Έλλάδος, άμφοτέρων των παρατάξεων, άκριΒως λόΥφ της

ύπάρξεως άΥlOρειτων iεΡΟJ,lονCιx:ων έν αύταϊς! Τέλος, παρατηρουμεν, δη κω εΙς την πεοιο
χην

του

Πατριαρχείου

Ίεροοολύμων,

έπ'

έσχάτων,

καθολικως ούδε άτέΥκτως, ώς συμΒαίνει ένταϋθα, άλλα

έφηρμόσθη

πως του το,

ούΏ

δμως

μ ε μ ο ν ω }1 έ ν ω ς κω άσθενως.
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Συνεπως

ο ύ· δ έ π Ο τ ε

εΙναι δυνατον iι «τριήμερος φυτεία» αϋτη να

είναι πνευμαnκη και εύάρεστος εις τον θεόν' «·έχθρΟς ανθρωπος» την ε
σπειρεν εις το γεώργιον της Έκκλησίας.

•Απ'

έναντίας μάλιστα, όμοιάζει

προς την «ξηρανθείσαν συκην» του Εύαγγελίου,

φ ύ λ λ α

μ ό ν ο ν

φ έ

ρ ο υ σ α, παρα την κενην καύχησιν και τον άδιάκριτον ζηλον των γεωρ
Υούντων ταύτην. Ή άληθης Παράδοσις της Έκκλησίας την εχει δια των
δ.γίων της σφοδρως κατακρίνει, και ηδη έκ των κτυπημάτων της δικαίας όξί
νης των ευρίσκεται έτοίμη προς πτωσιν και καυσιν τελείαν

(Ι26).

...

Καιρος σμως να ϊδωμεν και έτέρας «πνευμαηκας» χάριτας του τριημέρου,
ίιμνουμένου και πάλι ν υπο της Είσηγηnκης ξυνωρίδος.
«Προκειμένου να χαρακτηρίσωμεν το «τριήμερον» θα επρεπε να εχω

μεν υπ' οψει ηιν πνευμαnκηνκατάστασιν των άδελφοτήτων αιnνες το έφαρ
ιιόζουν. Εύκταίον να ευρίσκωνται είς πνευμαηκα ϋψη, να άποδύωνται εις

παμμερη άσκηnκον και πνευιμαηκον άγωνα δλαι αΙ Μονασnκαι άδελφότητες,
άπο τας πολυανθρωποτέρας εως τας «ου εισι δύο
Κυρίου

Ίησου»

Βασιλείου,

και να μεταλαμβάνουν,

δις και τρις της έβδομάδος

11

τρείς έν τψ όνόματι·· του

ώς έπι της έποχης του Μεγάλου
άκατακρίτως,

σπερ βλέπομέν

μενον εις τας ίδlΟτύπους άδελφότητας των 'Ιερομονάχων

~" i

126.

τελου

χω ρις να είσ

... ,

«ΤΟ νεώτερον έθος της τριημέρου προ της θείας μεταλήψεως νηστείας προηλ

θεν έκ της εύλαβους έmθυμίας προς τελειοτέραν κατα το δυνατον προετοιμασίαν δι' ά
ξιωτέραν προοέλευOlν είς το μυστήριον ε ί ς
κ ε ι μ έ ν φ

λ ε ι τ ο υ Ρ γ ι κ η ς

τ ί κ ε ι τ α ι

προς αύτην

την όρθην

Συνοδικους κω αλλους Κανόνας. τουτο

γίνη άποδεκτόν, άποκείμενον
πνευμαηκας

άνόγκας

των

έ π ο Χ

11

ν

π α Ρ α κ μ η ς.
έκκλησιασηκην

μ ό ν ο ν

π λ ή ρ ο υ ς

πραξιν,

κ α τ'

έξομολογουμένων,

δύναται,

av

και προς τους

ο ί κ ο ν ο μ ί α ν

είς την διόκρισιν του πνευμαηκου,

ρίση δι' αύτους περισσότερον η

έ ν 'πρ ο

Είναι όφθαλμοφανες

δτι ά ν
ρηθέντας

δύναται να

ό όποίος γνωρίζων τας

κρίνη τουτο άναγκαίον, να ό

όλιγώτερον χρόνον προπαρασκευασηκης νηότ~ίας. Έπ'

ούδενι δμως λόγψ, δύναται έπισήμως ή

Έκκλησία παραβαίνουσα την .όρθην Jtραξιν και

παρόδοσιν και τους σχεηκους κανόνας, να θεσπίση ώς ύπoxρεωηκi)ν την νηστείαν τα~την.

,:

;

"Αλλως θα έκαινοτόμει άθετουσα αύτην ταύτην την παρόδοσιν αύτης.
σ μ α

τ ο ύ τ ο υ

θ α

:ί'j τ ο

ή

α ρ ν η σ ι ς

κ τ η Ρ ο ς της Κ υ Ρ ι α κ η ς,
σ τ ε ί α ς τ ο
έ λ ε υ σ ι ν

u

Σ α β β ό τ ι ο υ,

κ α τ'

mσΤΡοφη είς τα

έ φ'

α ύ τ η ν

ίουδαϊκα

έθη.

ε ί ς
τα

δ σ ο IV

θ α

:ί'j τ ο

τ ο

άνωτέρω

τ ο υ

ή

'Α

π ο τ έ λ ε

π α σ χ α λ ί ομ

χ α Ρ α

ά rτ α γ ό ρ ε υ σ ι ς τ η ς

κ ώ λ υ μ α δ ι α

π α σ χ ό λ ι ο ν
σύμφωνα με

ν ':η

τ η ν

π Ρ ο σ

δ ε ϊ π ν ο ν,

κα/. iι έ

την. άρχαίαν

παρόδοσιν

πραξιν τijς Έκκλησίας έπεβεβαιώθησαν κα/ δια νεωτέρων Πατριαρχικων γραμμότων,

~KoΙ
Ι;Jς

του Έθνομόρτυρος Γρηγορίου του Ε' ... και Νεοφύτου του Ζ' ... ». Έκ της' γνωμοδόΤlj
σεως του καθηγητου της Λέιτουργικης είς το llavemOΤIlμIov θεσσαλονίκης κ. Ί. Φόυντού

λη προς τον παν. <Ιερομδναχον Μόξιμον <Αγιοβασιλειάτην, ύπο ήμερομ.

8-11-1969. ΣυΎε

πως, ώς έν άνακεφαλαιώσει, δυνάμεθα να εϊπωμεν δη καλον το τριήμερον μ ό ν ο ν
δια τους άραιως προσερχομένους, άρχομένου τούτου άπο της Τετάρτης και λήγοντος την

Παρασκευήν, με την' άναγκώαν και πάλιν μετάθεσιν της ήμέρας προσελεύσεως έν Κυ
ριακΏ κα/ ούχι έν Σαββότφ. Ή έν Σαββότφ προετοιμασία δύναται να συνεχισθΏ κατα
τον άκαινοτόμητον και μη άθετουντα τiιν έν προκειμένψ παρόδοσιν της Έκκλησίας «καν 0
νικον» τρόπον της μετρίας δηλονόη καταλύσεως, ώς έν τφ συμπερόσμαη της Ε' θέσεως
διελόβομεν σχετικως.
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ερχώμεθα είς κρπικην του τυπικου αύτων βίου, ως και της σχεηκης άξιό
τητος, μεθ' ijς προσέρχονται. Αί άδελφότητες αυται μεταλαμβάνουν τρις της
έβδομάδος, κατόπιν καταΠΟΥηnκης άγρυπνίας και νηστείας, χωρις ηοτε να

διακηρύξουν τα άδόκιμα «νηστεία δεν ύπάρχει»

. ..

(Ε.Ε. σελ.8).

Ένταυθα :ή Είσηγηnκη 'Έκθεσις, άσφαλως ακουσα, στρέφει τα έαυτης
βέλη

κ α τ α

της πνευματικότητος των εϊκοσι μεγαλοπρεπων και ίερων

αύτης Μονων! Εϊθε, γράφει, να εύρίσκοντο είς πνευματικην κατάστασιν 1'01
αύτην, ωστε να μη έχρειάζετο το «τριήμερον»! Και ως «άπόδειξιν» παρα
πέμπει είς δύο μοναστικας συνοδείας, έκ δεκαπέντε μελων περίπου έκάστη,
αΥτινες και μεταλαμβάνουν τρις και τετράκις της έβδομάδος. 'Αγνοουσα δμως,
ώς έμφαίνεται έκ των γραφομένων αύτης, την έσωτερικην πνευματικότητα
αύτων, έπαινεϊ τα «έξωτερικα» χαρακτηριστικα αύτων, ητοι την «καταπονη

Τ]Κη άγρυπvία και νηστεία» δι'
των Μετάληψιν.

iliv

προετοιμάζονται

Έρωτωμεν τους κ. Είσηγητάς:

προς την των άγιασμά

Ήμεϊς δεν άγρυπνουμεν

ΟΙ λοιποι άδελφοι των ίερων Μονων, ίδίως των Κοινοβίων;

η

Δεν εΙναι iκανoν

δη έγείρονται καθεκάστην άπο του μεσονυκτίου, προς ύμνφδίαν του θεου

;

Ποία έπίσης εΙναι :ή «καταπονητικη νηστεία» των άδελφοτήτων αύτων, δεδο
μένου δη, ως καλως γνωρίζομεν, άκολουθουν αύται

κα τ α

π ά ν τ α .1'0

Μοναστηριακον τυπικον διαίτης; Βεβαίως ύπάρχει μία έξαίρεσις' ποία; το
Σάββατον καταλύουσι την μεσημβρίαν και την Κυριακην προσέρχονται εις
την Τράπεζαν του Κυρίου, κατα τους Ίερους Κανόνας!

...

Συνεπως τί εϊδους παράδειγμα προσέφερον οί κ. συντάκται της Ε.Ε.,

ωστε τοσουτον έπmολαίως και άκρίτως να κατηγορήσουν ως εις ύποδεεστέ
ραν μοϊραν άγρυπνίας και νηστείας εύριοκομένας άπάσας τας λοmας ίερας
Μονάς, διατί ούχι και Συνοδείας
δεν ύπάρχει

»,

Το δη, έπίσης, δεν κηρύσσουν «νηστεία

;

έννοεϊται προ της θ. Κοινωνίας, τουτο άδυνατουμεν να έννοή

σωμεν, δηλ. διατί να το πράξουν, δεδομένου
δ η μ ο σ ί ω ς,

δη:

ως ήμεϊς, ως «Μακρακισται»

α'. Δεν έκατηγορήθησαν

και καταλυτα1 γενικως τfίς

θεοπαραδότου νηστείας, πραγμα δπερ κα1 την σηγμην ταύτην πράπει ή Ε.Ε.

κακοπίστως άλλοιουσα τους λόγους ο ήμων. Μία άπλη άνάγνωσις της διευκρι
νήσεως ήμων προς την ·Ιεροκοινοτικην Είσηγητικην Έπιτροπην πείθει πάντα
άναγνώστην δια την άλήθειαν των ήμετέρων λόγων, και το φιλοκατήγορον

και στρεψόδικον δμα της άνωτέρω Ε.Ε. β'. Και αί άδελφότητες αύται κηρύσ
σουν.» δια του τρόπου των, ητοι δια της βοώσης
ρεϊδον λίαν άστόχως οί κ. Είσηγηταί

π Ρ ά ξ ε ω ς,

δπερ πα

...

Ένταυθα δμως έruθυμουμεν να τονίσωμεν καί τι γενικωτέρας σημασίας
και σπουδαιότητος. Δεν ύπάρχουν εις τας

·1.

Μονάς, ίδίως τας Κοινοβίους,

δΥΙαι, πεπολιωμέναι ύπάρξεις, άναλώσασαι έαυτας έκ νεότητός των εις την
ύπηρεσίαν του Κυρίου, και ως λαμπάδες κηρου πολυτίμου κα1 άγνοτάτου έκ
καυθεϊσαι έκ θείας προς Αύτον άγάπης, διακονήσασαι δμα «έν πάση άγαθfί

συνειδήσει» τον Καθηγούμενον και τους συνασκουμένους άδελφούς;

,Ασφα

λως ύπόρχουν! Συνεπώς κατα ποίον λόγον δικαιοσύνης να μετέχουν του Πο
τηρίου της Ζωης

τ η τ α

κ α τ α

τ

1)

ν

α ύ τ η ν'ο π ε Ρ 1 Ο δ ι κ η ν

σ· υ χ νό

με τον νεοελθόντα άρχάριον, 9~δoμένoυ μάλισrα δη κω κατ' αίnην
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την Είσηγητικην 'Έκθεσιν (σελ
χους» έγκρίνεται το

« τρις

7),

δια τους

« τελειουμένους κω δη Μονα

καθ' έβδομάδα» μεταλαμβάνειν;' πως εΙναι δυ

νατον να δικαιολογήσωμεν μίαν τοιαύτη ν άνισότητα

;

Ποίον δε άγαθον και fλκων προς μίμησιν παράδειγμα θα Ιδουν οΙ νεό

κουροι άλλα και αύτοι οΙ ετι την «μέσην ~ του Μοναχισμου διανύοντες τρί
βον, δταν τους γηράσαντας και έκτακέντας εις την κατα θεον ασκησιν πα
τέρας, ώσθάνωνται συνοδίτας και «συμμαθητας ~ εις πασαν του Κοινοβίου
πνευματικην πανήγυριν και του Άγίου Πνεύματος «ώσθητην:l) παρουσίαν
Τίς έδίδαξεν τους κ. συντάκτας της Ε.Ε. δτι έν τψ Μοναχισμψ

λ ο ν τ α 1

;

έ π ι β ά λ

κοινα μέτρα μετοχης των πνευματικων δωρεων και χαρίτων του

«συμποσίου της Πίστεως

»,

άνεξαρτήτως της σπουδης και άρετης του άθλου ν

τος Μοναχου.

Ή Είσηγητικη

δμως 'Έκθεσις έπιθυμουσα να δικαιολογήση

ολόγητον» τριήμερον, καταφεύγει νυν είςάναίρεσιν

το «άδικαι

άνυπάρκτων παρ' ήμϊν

θέσεων. Γράφει: «Το να φΡονωμεν δμως δτι δια της αρσεως του "τριημέρου"
και της πυκνώσεως των προσελεύσεων
οκοινωνίας,

θα προσπορισθωμεν

έξ ήμων λοιπην προσφοραν
και ταπεινώσεως,
(Ε.Ε. σελ

του το,

το

είς το ύπερφυες Μυστήριον της θε

μείζονος

θελήσεως

άγιασμου

άγωνιστIΚης

όλιγώτερον

άποτελεί

κω θεώσεως,

χω ρις την

κω πόνου και δακρύων
όλεθρίαν

μονομέρειαν»

8).

Τίς έπληροφόρησεν την Ε.Ε. δη τα άνωτέρω δεν άποτελουν άπαραιτήτους
προϋποθέσεις; Τίς εγραψεν κατ' αύτων η έπεθύομησεν «άδιόριστον ~ θείαν
Μετάληψιν έρήμην τούτων; Καθ' ήμας «όλεθρίαν μονομέρειαν ~

συνιστζί

μόνον το «τριήμερον:l) το όποίον λαμβανόμενον ώς «πανάκεια» και
τήριον άξιότητος ~ προς θ. Μετάληψιν,

έ μ μ έ σ ω ς

καταργεί την ση

μασίαν των πνευματικων άρετων, ύπερτονίζων λίαν έπικινδύνως
Ρ ι κ α

σ η μ ε ί α

« εισι

έ ξ ω τ ε

ύπενθυμίζοντα, το όλιγώτερον, «άποκτείνον γράμμα ~

και ούδεν fτερον.
Μόνον τότε αΙ σωματικαι άρεται άξιολογουνται όρθως και Εύαγγελικως,
δταν ύπηρετουν τας πνευματικας άρετάς. Ό μακάριος Διάδοχος Φωτικης άπο

φαίνεται λίαν σαφως έπ' αύτου:

«Ή
θ ε ό ν'

νηστεία εχει μεν καθ' έαυτην καύχημα,

ά λ λ'

ο ύ

π ρ Ο ς

τ Ο ν

έργαλείον γάρ έστιν, ωσπερ είς σωφροσύνην ρυθμίζον τους θέλον

τας' ούδεν ουν έπ' αύτfj

μ έ γ α

φ Ρ ο ν ε

i ν

τους της εύσεβείας άγω

νιστάς, έκδέχεσθαι δε μόνον έν πίστει το πέρας ήμων του σκοπου· ούτε γαρ
ΟΙ των οΙωνδήποτε τεχνων έmστήμονες το του έπαγγέλματος άποτέλεσμα

τ ω ν

έ ρ Υ α λ ε ί ω ν

τον fKaoτOV το εΙδος του

κ α υ χ ω ν τ α ι

π ο τ έ'

έ κ

άλλα παραμένει ταύ

έγχειρήματος, ϊνα έξ έκείνου το ο.κριβες της τέ

χνης ένδείξηται.»

Τί εχει, λοιπόν, να έmδείξη ό του τριημέρου έργάτης; 'Ασφαλως ούδεν

~τερoν, είμη ΤΗΝ Απο)α/Ν ΕΚ ΤΗΣ θΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, δια την όποίαν
θeι επρεπε να θυσιάζη τα πάντα, ωστε να εύρίσκεται άει fτοιμος προς ύποδο
χήν της. Ποία ή

« καύχησις» του moτou ύπηκόου της «τριημέρου περιτομης :. ;

Ούδεν fτερον παρα ή καταστρατήγησις των Ιερων της Έκκλησίας Κανόνων,
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της

ύ γ ι ο υ ς

Παραδόσεως τ:fjς 'Ορθοδοξίας, προς έκδούλευσιν, φευ και

ύπηρεσίαν, «παραδόσεων άνθρωπίνων» παρερχομένων και άνππνευματικων...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ή σωματικη προετοιμασία

του πιστου προκειμένου

ουτος να μέταλόβη,

μη όρισθεϊσα ύπο της Έκκλησίας, λόγψ άκριβως της μεγίστης ποικιλίας των
προσερχομένων εις το Μυστήριον, άφέθη εις την κρίσιν του πνευματικου Οστις

και ρυθμίζει ταύτην βόσει της πνευματικης ένηλικιώσεως και σωματικης άν
τοχης τούτων. Συνεπως ή ένταυθα και ιρλλαχου.

ν α γ κ α σ τ ι κ ω ς
θ. Μεταλήψεως

-

και

ά

έφαρμοζομένη τριήμερος άνέλαιος δίαιτα προ έκόστης

και μόλιστα δια τους συνεχως προσερχομένους

τελεϊ διδαχην της Έκκλησίας
σκαλίας.

κ α θ ο λ 1 Κ ως

άλλα παρερμηνείαν της

lερας

-

δεν άπο

αύτ:fjς διδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Ό συνεχως καί άδιορίστως προσερχόμενος είς τήν Θ. Κοινωνίαν

ύποχρεοϋται έτέρας τινός νηστείας πλήν των ύπό της 'Εκκλησίας
νενομοθετημένων καί της «Εύχαριστιακης» τοιαύτης;

-

..

,..

-

θΕΣΙΣ Ζ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Oi ύπο κατηγορίαν μοναχοι άπέστειλαν ήμϊν μίαν διευκρίνηων άπο 21.
1.70,

δια της όποίας πεφωνται να μετριάσουν το όφθαλμοφανες της πλάνης

συνισταμένης, ώς έγράψαμεν, είς την δίδυμον παρανόηων: ση «ούκ εστι νη
στεία» προ της θ. Μεταλήψεως, και ση «πάντες

oi

παριστάμενοι είς την θ.

Λειτουργίαν και μη μεταλαμβάνοντες, τελουν ύπο άφορισμόν». Είς την έν λ?
γψ διευκρίνησιν, ούδεν νέον προσκομίζει ό 'Ιερομ. Μάξιμος, είμη την άναγν~

ριων της νηστείας δια τους κατα διαστήματα μεταλαμβάνοντας, αν και τουτο

αποτελεί στροφην 180 μοιρων άπο των θέσεών του. Έπομένως έξακολουθεϊ να
εχηται των αύτων σκανδαλωδων φρονημάτων ό έν λόγψ 'Ιερομόναχος, συμ

,

παρασυρων

"
"
αυτα
και ,
τους

' ».

,Τ.
περι
ων ο

εις

λόγος μοναχους

Ε Ε

λ
σε.

..

12 -3.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Γνωστης οϋσης άνανηρρήτως της εύρυτάτης έννοίας του σρου «κατα

δύναμιν νηστεία », θα ητο μέγα σφάλμα έκ μέρους ήμων πασα προσπάθεια
έρμηνείας

του ώς δηθεν σημαίνοντος

~να, μοναδικόν,

σταθερον

και όμοιό

μορφον τρόπον σωμαηκης προετοιμασίας δι' απαντας τους μέλλοντας να ΚΟΙ
νωνήσουν.
Και ένψ έκ της λειτουργικης και πατερικης γραμματείας

των σρων νηστεία και έγκράτεια τυγχάνει γνωστη
σημος εννοια του δευτέρου

127.

(128),

Παραθέτομεν κατωτέρω

( 127)

ή περιχώρηως

ώς έπίσης και ή πολύ

έν τούτοις ήμεϊς στοιχουντες

σχετικα ύμνολογικα κείμενα της

έν τΏ συγ

'Εκκλησίας,

δηλουν

τα σαφως την στενην συνάφειαν των δύο τούτων σρων.

«τα πρόθυρα ήνέψκτα1 της
τ ε ί α ς»

ν η σ τ ε ί α ς,

(Τετάρτη της Τυρινης, ώδη γ'.).

«Δια

το στάδιον έγγίζει της
ν η σ τ ε ί α ς

έ γ κ Ρ α

Δαυίδ, νίκη ν έκτή·

σατο κατα του άλλοφύλου, καΙ 6ασιλείαν ευρατο' διο καΙ ήμείς λά6ωμεν δι'
τ ε ί α ς

νίκην κατ' έΧθρων, καΙ τψ Κυρίψ στεφανωθωμεν»

ρός, ή των πνευματικων άγώνων άρχή,
Τυρινης, δοξαστ. αίνων).

«'EYKpaTeiQ

χόμενοι στάδιον της άμώμου
ριε την σωτήριον

... ή

έ γ κ Ρ α

«'Έφθασε και

πάνοπλος έ γ κ ρ ά τ ε ι α»

(Κυριακη της

την σάρκα ταπεινωσω σπουδάσωμεν,

το θείον ύπερ

ν η σ τ ε ί α ς.»

έ γ κ ρ ά τ ε ι α ν

(ώδη η').

(Έσπερινος της αύτης Κυριακης).

«Κύ

δισημερεύοντες, 60ωμεν σοι» (Κάθισμα δρθρου Κα

θαρας Τρίτης). »Μωσης ό θειότατος έν Σιναίψ δι'

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς

τψ θεΙΡ, πρό

σωπον προς πρόσωπον, λαλείν κατηξίωται.» ('Όρθ. Τετάρτης Τυρινης, ώδη α'.) «Μωϋσην
ή ν η σ τ ε ί α,

θείας θεοmίας άνέδειξεμέτοχον»

(Παρασκευη

της Τυρινης, ώδη ε').

128. ΠερΙ της έγκρατείας θεωρουμεν άναγκαίον να όημειώσωμεν κω τα κάτωθι γ ε
ν ι κ ά,

ώς συμ6άλλοντα μεγάλως είς την έρμηνείαν του ύπ' δψιν δρου.

Κατ' άρχήν, έν τΏ άρχαιότητι,

άνυπέρ6ατος των κατ' όρθον λόγον,

αυτη έχαρακτηρίζετο ώς:

i\

«κακων άποχή,

i\

διάθεσις

fξις άήττητος ήδονων». Ό 'Αριστοτέλης την έχαρα

κτήρισεν ώς «άρετη του έπιθυμηnκου, καθ' ~ν κατέχουα/ τψ λογισμψ την έπιθυμίαν Α-;:.

μωσαν έπΙ τας φαύλας ήδονάς»

(Eth Nic νπ, Ι - Π). Ό Σωκράτης ίιJΡlσεν την

«έ γ

κ Ρ ά τ ε ι α ν' άρετης εΙνω κρηπίδα». (Xen. Mem., 1, 5, 4), ό δε Φίλων: «άντίπαλον δε
έΜθυμίας έγκράτειαι flv άσκητέον 'κωδιαπονητέον

κω σπουδαστέον

μηχανϊί πάση περι
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χρόνψ έννοίςι των όρων διεχωρίσαμεν τούτους, άποδεχθέντες τον πρωτον

ώς εύρύτερον και περιεκπκον του δευτέρου, διο και ή ήμετέρα εκφρασις
«α ρχεται δι' έγKρατείας~(Ι29). Μόνον ύπο τας άνωτέρω έννοιολογικας προϋ
ποθέσεις εΙναl δυνατον ν' άποφευχθΏ μία έκ των προτέρων συνταγη

(a priori
formula) σωμαπκης προετοιμασίας άναγκαίας και KαθoλΙK~ς, πραγμα όπερ
Θα κατήργει την έφαρμογην της συνεχους προσελεύσεως, ού μόνον έν τΏ

Κυριωνύμψ ήμέρςι, άλλα και είς πλείστας έτέρας περιπτώσεις, των ιερων
κανόνων ώς και συνόλου της

·1.

Παραδόσεως ούδόλως νομοθετούντων τοι

ουτον Π. Δια τουτο άκριβως, έν τΏ συνεχείςι της ήμετέρας «σημειώσεως»

έγρ6φομεν χαρακτηριστικως «έφ' όσον τουτο (ητοι ή κατα δύναμιν νηστεία)

θΙΙ

i'jTo

δυνατον να μη προσκρούσ:n

είς το άκώλυτον της έλευθέρας προσε

λεύσεως είς η)ν θ. Κοινωνίαν».

'Αναφορικως δε με την νηστείαν των

ποιείσθαι ώς μέγιστον άγαθΟν. κω τελειότατον»
'Εν τη

σ υ ν ε χ ω ς

Ι,

(Spec. Leg.,

Καινη Διαθήκπ χρησιμοποιείται έν τη

κ ο ι ν ω ν ο ύ ν

149).

καθολικη κω

γενικη

ητοι ώς άρετη κω μεnl των αλλων σuναριθμoυμένη και σπανιόΚlς εν τη
φικης άποχης: Οϋτως ό Λουκας εΙς τας Πράξεις αύτου και έν κεφ. 24ψ

ρει:

«... διαλεγομένου

δε αύτου (Παύλου) περι δικαιοσύνης και

κω άλλαχου ό Άπόστολος των έθνων:
είρήνη

... ,

πρ06της,

μενας πόντα

έ Υ κ ρ ό τ ε ι α».

(Γαλ, ε',

(Α'

... , δίκωον, δωον,

22 - 3). Έπίσης: «πας ό
25), κω πάλιν; «Δεί
έγκροτη ». (ΤίΙ0ν αΊ 8 - 9).
Κορ. θ',

Ό πρωτοκορυφαίας έξ lίλλoυ Πέτρας, έν τη β'
οημειοί: «Έπιχορηγήσατε έν

Tft

έν δε τη γνώσει την έγκράτειαν».

ενίοτε

εναλλόσσεται

εννοίι;ι,

«'Ο δε καρπος του Πνεύματος έοτιν άγόrιη, χαρά,

έ γ κ Ρ α τ ε ύ ε τ α ι.»

έπίσκοπον άνέγκλητον εΙναι

έ γ κ Ρ

αυτης

tvvoiQ της τρο
σTlΧ. 25 άναφέ
α τ ε ί α ς ...».
άγωνιζό

γαρ τον

αύτου έmστολft, κεφ. ο', στ.

πίστει ύμων την άρετήν,

έν δε τη άρετη

Είδικως' περι της ήθικης έννοίας της έγκρατείας,

μετα του δρου

«σωφροσύνη»,

δη κατα τους ήθικους φιλοσόφους «ή

δρα:

Α'

Κορ.

ζ'

5 - 9.

5 - (j

την γνωσιν,
ητις

Σημειωτέον

έγκρότεια σωφροσύνης διαφέρει· ή μεν γαρ σω

φροσύνη ήρεμαίας εχει τας έmθυμίας, ή δε εγκράτεια σφοδρός»

(Eth.

Μ.,

11, 6).

της έγκοατείας, τέλος, δέεται και αύτη ή νηστεία, ηης δεον να γίνεται «μετ' έγκρα
τείας», 1)ΤΟΙ και νηστεύοντες «δεν πρέπει να πληρούμεθα κω έκ των έmτρεπομένων εί

('έτι τροφων, άλλως θα καταλήξωμεν εΙς άκρασίαν. «Ού μόνον κραιπόλη οϊνου την διό
νοιαν μεθύσκειν εϊωθεν, άλλα και πλησμονη ϋδατος, κω πασων τροφων υπερβολή, κεκο

ρωμένην κω νυστόζουσαν ταύτην άποτελουσαν». Τυmκόν, εκδ.
Καρπος τέλος της νηστείας ύπάρχει ή
εννοιαν, ώς λίαν

ε γ κ ρ ό τ ε ι α

εύστόχως παρατηρεί ό μέγας Γρηγόριος ό

1685

σ. ωγ'.

υπο την γενικην αύτης

Σιναίτης:

«Άπο νηστείας

συνεχως μαραινομένη ή εmθυμία τίκτει την εγκρότειαν, ή έγκρότεια την άγρυπνίαν, ή
άγρυπνία τ/ν ύπομονήν

129.

... »

Μ.Ρ.Ο.

150,

στ'

1325.

'Όη εΙναι δυνατον οί συνεχως μεταλαμβόνοντες να μετέχουν των άγιασμότων

μόνον δι' έγκρατείας, δρα σχεηκως κω την άκολουθοίίσαν βιβλιογραφίαν Ίερομ. Άθανα
σίου ΔανιΙ\λίδου. «'Ο 'Άρτας της Ζωης», Άθηναι

1922, σελ. 155 - 6. Άρχιμ. Εύσεβ. Ματ
1960, σελ 413 - 5. Άρχιμ. Ήλία Μα
στρογιαννοπούλου «Φάρμακον Άθανασίας» Άθηναι 1959, σελ 136 - 141. 'Ιερέως Ίωόννη
Μουρούλη, «Περι σuνεxoυς Μεταλήψεως» ' Αθηναι 1960, σελ 48 - 54. Δημ. Παναγοπού
λου, «Το άντίδοτον του θανάτου» Άθηναι 1957 σελ 68 - 74. Μοναχοίί θεοδοσίου ΆΥΙΟ
παυλίτου, «'Ο άγνοημένος θησαυρος» θεσσαλονίκη 1971, σελ 287 - 300. Άρχιμ. Γ. Δη
μοπούλου: «'Η θεία Εύχαριστία» Άθηνω 1971, σελ, 170.
θοπούλου, «'Ο προορισμος του άνθρώπου», Άθηναι
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τ ω ν

δια-n να παροραται τοσουτον έπmολαίως δη και ουτοι νηστεύουν τού

λόχιστον τας τρείς ήμέρας έκάστης έβδομάδος; (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα

σκευή). Έαν δε ύπoλoγIσθfί και
τ ω ν,

ή

σ υ ν ε χ iι ς

έ γ κ ρ ά τ ε ι ,α

a

ιύ

τίς δύναται να κατηγορήσ:n τούτους ώς καταφρονητας του Ιερωτότου

θεσμου της νηστείας; Το ν' άπαιτηται όμως παρ' αύτοίς ώς' ορος άπαράβατος

(sine qua

ποπ) ή άνέλαιος δίαιτα και δια τας λοιπας ήμέρας τfjςέβδoμόδoς,

τουτο ήμείς μετα 'Αθανασίου του Παρίου έναντίον

« νομίζομεν της έκκλησια

σηκης θείας παραδόσεως» ( 113 Ο) •

Φρονουμεν δη εΙναι πλέον καιρος ν' άντιληφθουν ΟΙ πάντες οη

«ή

σω

μαηκη προετοιμασία άείποτε θα ποικίλη, έξαρτωμένη το μέν': έκ της πνευ
μαηκης ένηλικιώσεως του προσερχομένου, το δέ, έκ της σωμαηκης άντοχης

αύτου ». Δια δε της πνευμαηκης
ειμη τας δύο διαφόρους

ένηλικιώσεως,

ούδεν

τάξf;ις των μεταλαμβανόντων,

και μή. Συνεπως τίς τοσουτονάφελης ωστε να έΠIζητfί

ετερον

έννοουμεν,

ητοι τους

συνεχως

κ ο ι ν α' μ έ τ ρ α

και σταβμα άπο πάντας τους μέλλοντας να κοινωνήσουν;

Είναι δυνατον ό

τρις και τετράκις, εσην δτε και καθημερινως προσερχόμενος, να προετοιμά

ζεται σωμαηκως παρομοίως με τον ιάνα δεκαπενθήμερον η και κατα μηνα
μεταλαμβάνοντα;

Διατί γράφομεν ταυτα;

Διόη άπολύτως πιστεύομεν μετα

της Έκκλησίας δη: ώς εχει το άκώλυτον πας Ιερεύς, οτε βoυληθfί, να λει
τουργήση και μεταλάβη, οϋτω. παρομοίως και πας πιστος δύναται δτε βουληθη

να μεταλάβη, άρκεί να άνήκη είς την τάξιν των άδιορίστως προσερχομένων,
και να προετοιμάζεται δια σωμαπκης προετοιμασίας όποίας του Ιερέως. Ού
δεμία διαφορα ύφίσταται μεταξυ

ιερέως και πιστου ενανη του Μυστηρίου'

άνηθέτως μάλιστα ένψ διατηρουν κοινα τα δικαιώματα, αΙ ύποχρεώσεις των
λειτουργών θα παραμένουν άείποτε πλέον ηύξημέναι

« και τοσουτον μαλλον,
οσφ και μείζον του μόνον μεταλαμβάνειν το και προσφέρειν ». (Νεόφυτος).
ΟΙ αγιοι πατέρες και έκκλησιασηκοι

« Ύπάρχουσί

συγγραφείς εΙναι λίαν σαφείς:

ηνες εύλαβείς,. ΟΙ όποίοι μη είδότες τας Γραφάς, οταν ίδωσι

χριστιανόν ηνα να μεταλαμ6άνη συχνά, τον έμποδίζουν και τον όνειδίζουω
λέγοντες δη των Ιερέων εΙναι τουτο ίδιον' αν θέλης να Koινωνfίς συχνά,
γίνου και συ ιερεύς. Προς τους τοιούτους άποκρινόμεθα, ΟΧΙ λόγια ίδικά μας,

άλλα των των άγίων Γραφων, των Ιερων Συνόδων και των κατα μέρος άγίων

και διδασκάλων της Έκκλησίας. Και λέγομεν, δη το άξίωμα των Ιερέων εΙναι
δια να προσφέρωσι και τελειώνωω τα θεία δώρα, ώς οργανα, δια της έπι

φοιτήσεως του άγίου Πνεύματος, και διατι μεσιτεύωσι προς τον θεόν, δια
τον λαόν' εη δε και τας αλλας Ιεροπραξίας, τας όποίας δεν ήμπορεί να ένερ

130.

'Αθανασίου Παρίου:

«"Ε κ θ ε σ ι ς,

βϊτουν όμολογία της άληθοϋς καΙ 'Ορ

θοδόξου τήστεως γlνoμένη ύπο των αδίκως δια6ληθέvτων ώς Κα/νοτόμων, προς 9εοφ1λη
πληροφορία των σκανδαλιζομένων αδελφων». Έν κώδ. μονης Ί6ήρων αρ.

Έθνικης Βι6λιοθήκης αρ.
Ούσπένσκυ είς το

2183,

εργον αύτοϋ:

του "Αθω» Μόσχα 188Ο, σελ.
έκδόσεως.

φ

776 - 826

642

«Δευτέρα πεΡlOδεία είς τα Μοναστήρια κω

485 - 495.

nις κω

Τύποις έξετυπώθη μόνον ύπο Πορφυρίου

Ή ανωτέρω περlΚoπIι έν σελ.

489

Σκήτας

της ανωτέρω
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γήση αλλος uς. Έν τψ κωρψ της Κοινωνίας, δηλαδή, δταν θέλουν να μετα
λάβουν,

κ α μ μ ί α ν

δ ι α φ ο ρ α ν

δεν εχουν ΟΙ Ιερείς άπο τους λαϊ

κους η και μοναχούς, είμη μόνον ταύτην, δη, ΟΙ μεν μεταδίδουσιν, ΟΙ δε λαϊ
κοι μετέχουΟ1. Και δη ΟΙ μεν ιερείς μέσα είς το βημα και άμέσως, χωρις την

Ιεραν λαβίδα, ΟΙ δε λαϊκοι και μοναχοι έξω του βήματος, και έμμέσως δια
της ιερας λαβίδος μεταλαμβάνουσιν:.(131).

Ό ιερος Χρυσόστομος, άναφερόμενοςέπι του προκειμένου γράφει: «'Έ
ση δ' δπου

ο ύ δ ε

δ 1 έ σ τ η κ ε

ό ιερευς του άρχομένου, οΙον, δταν

άπολαύειν δέη των φρικτων Μυστηρίων' όμοίως γαρ πάντες άξιούμεθα των
αύτων, ού καθάπερ έπι της Παλαιας, τα μεν ό ιερευς 'ησθιε, τα δε ό άρχό
μενος και θέμις ούκ

τψ λαψ μετέχειν, ων μετείχεν ό ιερεύς' άλλ' ού νυν'

ljv

άλλα παΟ1ν εν σωμα πρόκειται και ποτήριον Εν:. (.132) .

Ό πολυς έξ αλλου Νεόφυτος, στοιχων τοίς προ αύτου άγίοις και τη δι
δαχη της 'Εκκλησίας, δριμέως έλέγχει τους ιερείς έκείνους ΟΙ όποίοι άρνουν

τω την μετάδοσιν των Μυστηρίων είς τους πιστους δια ποικίλους λόγους
έθων και προλήψεων:
«''Η λοιπον ούδε συ θα μεταλάβης, η αν μεταλάβης, πρέπει να μετα
δώσης το Μυστήριον και είς τους όμοίους προς σε πιστούς, ΟΙ όποίοι δια της

μετανοίας καθαιρόμενοι γίνοντω και αξιοι προς ύποδ<?χην τούτου.

Και αν

"

ειναι τοιουτος δια σε απας ό έκκλησιαζόμενος λαός, δμοιος δηλαδη προς τον
έν τψ Εύαγγελίψ άμαρτωλον τελώνην, ποίους λοιπον και προσκαλείς (δια του
μετα φόβου θεου

σαϊε, ύποκριτά

... ). Μήπως εΙναι θέατρον ή Έκκλησία; Πρόσεχε Φαρι
... , μήπως αύτος ό περιφρονούμενος ύπο σου λαός, ώς να

Σ.θ.Μ. σελ

131.

79.

Ό καθηγητης έξ άλλου Π. Τρεμπέλας άναφερόμενος είς την

στενην σχέσιν λειτουργουντος Ιερέως και συμμετέχοντος λαου, παρατηρεί:

«'Εξ άλλου ό λαος τόσον έν τλ τελεσιουργίι;ι της θείας Εύχαριστίας, δσον και έν
τη τελέσει των λοιπων μυστηρίων, δεν εΙναι άπλους θεατης
θηnκον δεχόμενον μόνον έντυπώσεις
λειτουργου,
μετέχον

όποίον

συνεργουν

μετ'

αύτου

έν τη δλη ίερουργίι;ι.

στρέφεται

ού

μόνον

πραξιν και ή τέλεσις πόντων

δ ε ν

Αύτη

ή δλη

και έπιδρόσεις.
έν

τη

π D ο σ φ έ ρ ε τ α ι

τελειώσει

των

ή θεία λειτουργία

λατρεία,

των λοιπων

ύ π ο

άλλα

άκροαΤ11ς και οργανον πα

μυστηρίων

και

άποτελουσα

κατα

μυστηρίων,

μ ό ν ο υ

11

ΕΙναι σωμα συνεχόμενον

την

τ ο υ

ένεργως

[ο κέντρον

παλαιοτέραν

ώς θα ίδωμεν

μετα του

λειτουργικην

και έν τοίς

ί ε Ρ έως.

συμ

περι το
έφεξης,

Καθως πριν

11

αί διακηρύξεις των έν τη Δύσει ήγουμένων της λειτουργικης κινήσεως κυκλοφορήσωσιν

iiji,
ι
; ,f
,

Ί

i

εύρύτερον

και καταστωσιν

άνnκείμενον

τως προς πασαν λειτουργικην

συζητήσεως

κίνησιν συγγρόφων

ό Χρ. Άνδρουτσος, έν τη θυσίι;ι της Εύχαριστίας
ρ ε υ ς

μ ε τ α

τ η ς

κ Ο ι ν ό τ η τ ο ς~.

και μεταξυ

την δογμαnκην

των πολλων,

άνεξαρτή

αύτοίί άνεγνώΡlOε

«π ρ ο σ φ έ ρ ω ν

ε ί ν α ι

ό

και

i

ε

'Άλλως τε και μόναι αί άναφωνήσεις

του διακόνου και του πρεσβυτέρου «Πρόσχωμεν την άγίαν άναφοραν έν είρήνη προσφέ
ρειν~' «'Άνω σχωμεν τας Kαρδίας~' «Εύχαριστήσωμεν τφ Kυρίφ~, παρουσιόζουσι σαρως
ούχι μόνον τον λειτουργον προσφέροντα και εύχαΡlOτουντα,

δ ε ί

Q

κ α ι

έ ν ό τ η Τ Ι

μ 'ε τ α

π α ν τ (, ς

τ ο υ

ά λ λ α

έ ν

σ υ ν

0

έ κ κ λ η σ ι ό σ μ α τ ο ς~

(<<Ή Pωμαϊκiι Λειτουργικη Κίνησις και ή πραξις της Άνατολης»

Άθηναι

1940, σελ 52).

132. Λόγοc 180ς είς την β' Κορινθ. Τόμ. 10ος, σελ 568, εκδ. Βενετ. 1741.
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ητο άμαρτωλος και δμοιος προς τον τελώνην, κατέλθη έν του ναου δεδl1<αί:'

ωμένος, καίτοι δεν θα μεταλάβη, παρα σύ, δστις μιμούμένος τον φαρισόίοΥ,
προσεύχεσαι έν έπάρσει και μεταλαμβάνεις ώς δηθεν lίξιoς' καΙ- λέγω τουτο
διότι δια την ίδικην σου τρισεπάρατον νομοθεσίαν της άρωας προσελεύσεως

στέκεται ιάμετόχως και περιφρονητικως ένώπιον των άχράντώΎ Μυστηρίων,
παρα δια τας άμαρτίας του ~

(133).

Κατόπιν των άνωτέρω ή θεολογικη έξήγησις της

δ ι κ α ι ω μ α τ ι κ 'ι'} ς

συμμετοχης του πιστου λαου είς το ΠοτήΡ10ν της Ζωης, πρέ~ει να αναζητηθΏ

είς τα «δρια της έγγιζούσης είδικης ίερωσύνης ~ των χριστιανων; δια' τ~ν
όποίαν ό π. Γερβάσιος αναφέρει τα κάτωθι σπoυδάlότατα: « ... Και ετι πλέον'
ή προσωνυμία πιστος έγγίζει τα δρια της είδικης ίερωσύνής και όύνεργάζε

ται

~

τοσον

- ; , ; ,

στενως

δ ε υ τέ ρ ας
να

μετ

ν α

-

αυτης

μ η

περιττεύη

"

και

τοσον

δ ύ ν α τα
ή

σ υ μ π α Ρ α σ τ ά σ ε ω ς

J.

είδικη
τ ο υ

:t"

οικειως,

ν α

ο

ω

σ

τ

ε

."

α

λ ε ιτ ο υ Ρ γ η

Ίερωσύνη

,

ν

ε

ή

υ

τ

_

η

ς

π ρ ώ τ :r:ι

lίyευ.της

λ α ο υ: 'Βαβαι του Μυστηρίου K~Ι του

ϋψους της άγιωτάτης ταύτης συνεργασίας και ίερας συνάφείας: .. ». ,Και πέραι

[έρω, έπεξηγων το άνωτέρω, σημειοί: «ΈνΤέυθεν δε ftροηλθέ και το "ημαν
Tlκον ονομα του θείου τούτου μυστηρίου Κοινωνία η αγία Κοινωνία, τΟ-όποιον
σημαίνει

δ ι κ α ί ω μ α

σ υ μ μ ε τ ο χ η ς

τ ω ν

π ι σ Τ ω ν

είς το

{'πέρτατον κω μέγιστον μυστήριον της θείας Εύχαριστίας, έν τψ όποίφ και
δια του όποίου ήνουντο πάντες οί πιστοι είς εν σώμα, είς το σωμα του
στου»

Xpi

(134) .

Λαμβανομένων πάντων των άνωτέρω ύπ' οψει καιέν συνδυα'σμψ προς

ταςάπαιτήσεις των ίερων κανόνων περι προσελεύσεως έν έκάστη θ. Λειτουρ

YlQ πάντων των ανευ έπιτιμίων ον των, εΙναι δηλον δ~ι ή κρίσις της Ε.Ε. έν
τη έρμηνείQ του δρου «κατα δύναμιν νηστεία» ώς σημαίνοντος Υ ε ν ι ~ ω ς
ύ π ο χ Ρ ε ω τ ι κ η ν

άνέλαιον δίαιταν τούλάχιστον μιας ήμέρας, εύρί:'

σκεται πόρρω της άληθείας. Διότι έρωτωμεν:

δια της έρμηνείας ταύτης δεν

δημιουργείται κραυγαλέα άντίφασις προς το 640ν άποστ. κανόνα τον έπιτάσ

σοντα

τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν

κατάλυσιν έλαίου έν Σαββάτφ και Κυριακη,

{jις έπίσης και με τον 660ν της ΣT~ Οίκουμενικης, έντελλσμένου

«των άγίων μυστηρίων κατατρυφαν» έν δλη τη Διακαινησίμφ

τοίς πιστοίς

έβδομάδι, έχού

133. «'Ή τοίνυν ούδέ σοι μεταληπτέον, η κω των δμοιοπαθων άγίων τοίς κατα ρε
δια μετανοίας καθαιΡομένοις μεταδοτέον ... ΚαΙ εί τοιουτός σοι ξύμJ"iας δ περlέιήως λα6ι;,
οΙος δ τελώνης, τίνας δη καΙ προσκαλείς; Μη γαρ σκηνη τα ήμέτερα, λέγω δη τα. της

'Εκκλησίας; Βλέπε, φαρισαίε ... , μη ουτος δ κατα τον τελώνην πεplφpoνo~μέ~ός σοι

λαός, κατα6η άπο του ίερου δεδlκαιωμένος, il σύ, ώς παρα την σην μaλλoν τρισέπά
ρατον νομοθεσίαν, η παρα την έαυτου αίτίαν ίταμως έστηκώς». (Χ.Ν. σελ. 68).
σημ.

1.

Βλέπε σχετικως καΙ το προαναφερθεν: «Το τέλος αύτης

(θ.

134.

'A~x. Γ. Παρασκευοπούλου: Ε.Ε.Θ.Λ. σελ.

σκοπος καΙ το
ληψις. 'Όθεν,

156,



Λειτουργίας) καΙ δ

l:pyov, ή των ζωοποιων έστl καΙ φρικτων Μυστηρίων κω άγιασμάτων Μετά
kai πρώτον μεν l:νδον τοίς ίερωμένοις,. εΙτα κω τοίς fξω τοίς του λαου

παρασκευασμένοις διαδίδοταl» ('Ιώ6. Όμολογητης είς το «ΠερΙ Μυστηρίων»).
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σης, ώς γνωστόν, κατόλυΟ1ν είς πάντα; "Εαν τέλος, ή Ε.Ε. ήλήθευε έν τψ
δοθένη ύπ' αύτης όρισμψ, δεν θα παρουωόζοντο εύθυς απαντες οί έν <Αγίψ

ΙΌρει ιερεϊς και Καθηγούμενοι, ώς άσεβεϊς και «Μακρακισταί», ΟΙ όποίοι
άκριβως διόη άνήκουν είς την τάξιν των «άδιορίστως»

δόλως έφαρμόζουν την δοθεϊσαν

προσερχομένων,

έρμηνείαν των κ. Είσηγητων

ού

;

Και να σκεφθΏ ης δη ή άνωτέρω σύγχυσις, έκ μόνης της προσπαθείας
έρμηνείας του δρου «κατα δύναμιν νηστεία ~! 'Εάν, λοιπόν, και μόνον έν

"tfj άποδόσει του άνωτέρω δρου περιέπεσεν ή Ε.Ε. είς τοιουτον σφάλμα, τι θα
έδημιούργει έαν έπειρατο έν όρισμψ
του δρου «έγκρότεια ~

;

ένι να συρπεριλδβη

και την χρηοιν

Λαμβανομένου δε ύπ' οψει δη άπητε!"το έν τψ ανω

τέρψ όρισμψ να ύπολογισθΏ και απασα ή ποικιλία των προσερχομένων πι
στων, τότε και μόνον θα άνηληφθfi ό οιοσδήποτε, ση ό ήμέτερος όρισμος
ηεριελάμβανεν

ά π ά σ α ς

τ α ς

π ε Ρ ι nτ τ ώ σ ε ι ς,

και το σπουδω

ότερον, ούδόλως άφιστάμενος της παραδοθείσης σεβασμίας Ί. Παραδόσεως.
Δια του το άκριβως και ή 'Εκκλησία ήμων

ο"ύ δ έ π ο τ ε

ω ρ ι σ ε ν

νηστείαν όρισηκης μορφης έm6ληηκην και καθολικην προ της θ. Κοινωνίας,

ούχι διόη δεν ήσχολήθη με το άνωτέρω θέμα, ώς έσφαλμένως φρονουν τινες,
άλλα διόη έγνώριζεν δτι πράττουσα του το θα ηρχετο εις άντίθεσιν προς τον
σκοπον της τελέσεως του Μυστηρίου τον όποίον σκοπον ή ίδία εΙχεν ζωηρως

τονίσει, δι' δσων εΙχε νομοθετήσει εις τους: 80ν, 90ν, 640ν

' Αποστ.

τον 20ν Άνηοχείας και 660ν της 6ης Οίκουμενικης Συνόδου.

Κανόνας,

'Εγνώριζεν

καλως δη πας άναγκασηκος δlΟρισμος άνελαίου διαίτης θα εΙχεν ώς απο

τέλεσμα την διακοπην της «έλευθέρας» και δη συνεχους προσόδου, πραγμα
δπερ έπεθύμει να το διατηρήση άκώλυτον και άπηλλαγμένον παντος «προσ
θέτου βάρους:), πλην των ηδη νενομοθετημένων νηστειων.
Μετα την παυων των «άγαπων»

κανόνων

135.

(136),

(113'5)

~ν μόνον άπήτησεν δια των έαυτης

παρα πάντων των μελλόντων μεταλαβεϊν, το να προσέρχωνται

«'Ως δε ή πρώτη σύστασις του έκκλησιαστικου συστήματος δεν διέφερεν οίκο

γενειακοϋ κύκλου, ον ψυχη και καρδία θερμώνει μία, οϋτω και αί πρωτω έκείνω ίεραι
συνάξεις εΙχον πολυ το οίΚΟΥενειακον άπέριττον, της λειτουργίας συνδεδεμένης με τας

ά γ ά π α ς,
μετα

πλουσίων

τα Χριστιανικα δηλαδη έκείνα συσσίτια και φειδίnα
είς

την

αύτην

παρεκάθηντο

τράπεζαν

ώδων πνευματικων,

και έκ των περισσευμάτων

ροϋντο.

γαρ οί moτol πάντες,

«Συνιόντες

σκαλίας άκρόασιν, μετα τας είιχάς,
ν ω ν ί α ν ι

έν

μέσψ

11

των μεν τα ύστερήματα

έρμηνεύει" ό Χρυσορρήμων,

μ ε τ α

φιλίτια, οπου πτωχοι

ϋμνων

τ η ν

τ ω ν

και

ψαλμων

κα1

των δε άνεπλη

μετα την της διδα

μ υ σ τ η Ρ ί ω ν

Κ ο 1

της συνάξεως λυθείσης, οίικ άνεχώρουν είιθέως οίκαδε, άλλ' οί πλούσιοι

και είιπορώτεροι, φέροντες οίκοθεν τροφας και έδέσματα, τους πένητας έκάλουν και Κ01

νας έποιοϋντο τραπέζας, κοινας έστιάσεις, κοινα συμπόσια
σ ί Q. •••

- 5.

»

έ ν

α ίι τ fι

τ fι

έ κ κ λ η

Κ. Καλλίνικος, «'Ο Χριστιανικος Ναος και τα τελούμενα έν αύτψ», σελ.

314

της αύτης του ίερου Χρυσοστόμου γνώμης εχονταΙ και ό θεοδώρητος, ΟΙκουμένιος

και θεO<Dύλακτος, ένψ ~τεΡOI φρονοϋσιν δη ή θεία Μετόληψις προηγείτο της έσηάσεως.
Αί άγάπαι τέλος «άπηλάθησαν των ίερων ναων» περι το τέλος του έβδόμου αίωνος, ώς

έμφώνεΤα/ έκ του σχεηκοϋ κανόνος της έκτης Οίκ. Συνόδου

(691).

136. Βλέπε κη' κανόνα της έν Λαοδικείq και οδ' της έκτης Οίκουμενικης Συνόδου.

,

,

f;
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οί5τοι κατόπιν τελείας άποχης πάσης στερεας
της προτέρας

έσπέρας.

Ούδεις

δμως

δείπνου τούτου' άπλως μετετέθη

ύγρας τροφης ρετα το δειπνον

11

κανων

έγένετο

προς καθορισμον

του

ή χρονικη θέσις τελέσεως της θ. Εύχαρι

στιας, χωρισθεισα των έν πολλοίς ήνωμένων μετ' αύτης «άγαπων»

(181).

Παρερχομένων ομως των αίώνων και άποψυγέντος ToiJ ζήλου των πιστων,
ηρξατο να δημlΟυργηται το εθος της άραιοτέρας προσελεύσεως είς το Μυστή
ρων και ή σύγχρονος

11

νηστείας»

αλλως

έμφάνιοις της πατερικης

«προετοιιιασίας»

προ

διδαχης της «κατα δύναμιν

έκάστης

θείας

Μεταλήψεως,

μη

όρισθείσης Όμως και ταύτης ώς σημαινούσης τροφικην άποχην όριστικης μορ
φ,ης και τύπου, πολλψ δε μαλλον διαρκείας, λόγψ άκριβως της ποικίλης κατα

στάσεως των προσερχομένων

λεύσει

αύτων.

σχεnκου

άλλα και το χρονικως διάφορον

τουτο ητο πολυ

δρου, δυναμένου

φυσικόν,

137.

του

έκάστου των πιοτων

αμα του

κατα τΙιν άνα

(138).

'Όρα λεπτομερείας εις την έρμηνείαν του οδ' κανόνος της στ'

σημείωσιν

138.

και άλλοιωθfi

προσε

Tfi

άλλα και έρμηνευτικον

να μετασχηματισθfi

λογίαν άντοχης και προσελεύσεως

έν

Οίκουμενικης,

2.
Ή Είσηγητικη 'Έκθεσις ώς παρατηρσυμεν άπέτυχεν τελείως είς την έρμηνείαν

δρου

«κατα δίιναμιν νηQτείq.» έρμηνεύσασα τουτον βάσει του

του τριημέρου,

Wc:

tmKparouvroς _εθους

ιδιαιτέρως έτόνJσε τουτο ,και ό μοναχος θεόκλητος

στολη αύτου δια της κάτωθι προτάσεως:

έν τη άνοικτη έπι

«Άλλα πέραν τούτου, διατι άΠΟOlωπατε

το περι

εχόμενον έκ της σελ. 310-315 (έννοεί το εργον του ό 'Άγιος Νικόδημος. Σημ. ήμετ.),
σnου κυρίως έρμηνεύω τας άπόψεις του άγίου Νικοδήμου έπi του ζητήματος τούτου;»
Ε.Θ. σελ.

9.

ΠαραΘέτομεν .κατα την έπιθυμίαν του κ. Εισηγητου τα γραφόμενα είς τας άνωτέρω
σελίδας άναφορικως προς το ύπ' οψει σημείον, καθόσον τα λοιπα εχουν άναιρεθη
άνωρεθουν

είς τας άκολουθούσας

θέσεις. ',«'Ο 'Όσιος ομως έπίστευε

ΟΙ Ί. Κανόνες, σσον και ή πραξις της Έκκλησίας,

Μετάληψιν,

ώς

στψ τελειότητος,

μ ο ν α δ ι κ ο Υ

μ έ σ ο ν

διο και τα έαυτου

έmχειρήματα

βαθύτατα,

έ π έ β α λ λ α ν
ι

i1

θ'

ση τόσον

ηΊν :συνεχη, θ.

πνευματικης άναγεννήσεως

και έν Χρι

ηντλει έκ των δύο άνωτέρω παραγόν

των, έν συνδιασμψ με την προσωπικήν του έμπειρίαν

. ..

ήμείς διερμηνεύοντες τας ίδέας

του άγίου Νικοδήμου, όφείλομεν να ύπομνήσωμεν ση, όσάκις ό θείος Πατηρ κάμνει λόγον
είς τα

βιβλία του

περι προετοιμασίας, σημειώνει στερεοτύπως «και ηΊν

νηστείαν». 'Ώστε παραδέχετω την άναγκωότητα της νηστείας
οίμους τροφάς.
φωησηκη

Ή άκόλουθος

των φρονημάτων

ύποσημείωσις

του.

του

«... Έντευθεν

i1

κατα δύναμιν

της άπαχης άπδ καταλυ

έν τψ «Πηδαλίφ

του,

εΙνω άρκετα δια

συμπεραίνομεν έκ του μείζονος το ελατ

τον' ση αν εΙνω άρκετη είς έτοιμασία.ν της θείας Κοινωνίας ή τριήμερος άποχη της σαρ
κικης μίξεως, πολλψ μαλλον εΙνω άρκετη είς αύτην ή τριήμερος νηστεία. Και μ' σλον
όπου άπα τους, θείους Κανόνας νηστεία προ της Μεταλήψεως ού διορίζεται' ΟΙ δυνάμενοι
δε νηστεύειν προ αύτης και όλόκληρον έβδομάδα, καλως ποιουσιν». Έρωτατω' δια ποίους
ό αγlOς έσυνίστα την άνωτέρω νηστείαν; ΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ.

Πόθεν δηλον; Έκ των προηγουμένως 'έκτεθέντών έν τη σημειώσει της έρμηνείας του Θ'
Άποστ.Κανόνος ύπο του ίδίου πατρός. «Άλλα και ή 'Ορθόδοξος 'Ομολογία λέγει ση ΟΙ
εύλαβέστεροι ΧΡlOηανοι να έξομολογουντω

κ α τ α

μ η ν α.

Εί δε τουτα, δηλαν ση

και να ΚOlνωνουν κάθε μηνα σμως με την πρέπουσαν προεΤOlμασίαν της συντρι6ης, έξο
μολογήσεως, ικανοποιήσεως, κω της κατα δύναμιν νηστείας περι ης σρα
ύ π ο σ η μ ε ί ω σ 1 ν

τ ο υ

1 γ'

τ η ς

στ';).

ε

i

ς

τ η ν
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Δια τους συνεχως πάλιν προσερχομένους, ώς εΙναι οί ίερεϊς και οσοι έκ
του καταλόγου των πιστων

μοναχων η λαϊκων

-

νηστεία προσέλαβε την μορφην της

ή «κατα δύναμIν~ αύτη

-

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς,

δυναμένης και ταύ

της, κατα τον προεκτεθέντα όρισμσν του Μ. Βαωλείου και την άντοχην του
μεταλαμβάνοντος, να τύχη ποικίλου διαφοροποιήσεως, χωρις παρα ταυτα ή
σήμερον παρατηρουμένη έγκρότεια των ίερέων να θεωρηται οη έξέρχεται
των όρίων της όρθοδόξου «KανoνIKότητας~.

Ούτως πλην της πάντοτε
προετοιμασίας

ά ν α γ κ α ί α ς

π α ν τ Ο ς

και ίσοτρόπου πνευμαηκης

μεταλαμβόνοντος, έσχηματίσθη και ή άνωτέρω

κλίμαξ σωμαηκης προετοιμασίας, προκειμένου οπως και ή ύλικη του άνθρώ
που ύπόστασις προετοφασθη δια το μέγα γεγονος της θεοκοινωνίας.

Συνεπώς τις δεν διαβλέπει σαφως δη ό δγΙος άνεφέρετο είς Αί'ΑΙΩΣ ι\.εταλαμβά

νοντας γράφων τα άνωτέρω; Διατί έπιμένουν οΙ κ. Είσηγητα/ να παραβλέπουν η μαλλον
να

σ υ γ χ έ ο υ ν

τας ύποχρεώσεις των συνεχως και άραιως μεταλαμβανόντων, ένψ

αίίται τυγχάνουν λίαν διάφοροι;

•Αλλα

μόνον τοίίτο;

Νικοδήμου περι τριημέρου ην έκ πληθύος ολης

Ή σχεηκη παραπομπη του άγίου

έ ξ έ λ ε ξ ε ν

ό π. θεόκλητος, δεν

άποτελεί μίαν τραγικην παρφδίαν της οντως ύπερόχου Νικοδημικης συμφωνίας άναριθμή
των μαρτυριων όμιλουσων περι

α ν ε υ

μειωθήτω δη μεσολαβουντος του

τ Ρ ι η μ έ ρ ο υ

τριημέρου

μόνον δπαξ της

θείας Μεταλήψεως;

(Ση

έβδομάδος δυναταί τις

να

μεταλάβπ, και δρα προς άπόδειξιν την θέσιν στ'.). Διατί δ κ. Είσηγητης έπιλέξας την
πλέον άκατάλληλον δια την άπασχολουσαν ήμας περίπτωσιν, προσέθηκεν

τον προσδιορισμον «άρκετα διαφωηστικη των φρονημάτων του»;
με την σειράν μας, έκ των πολλων
έ κ φ Ρ α σ τ ι κ η ν

μαρτυριων του

είς αύτην και

Παραθέτομεν και ήμείς

άγίου άνδρός, μίαν και μοναδική ν,

ομως του φρονήματός του.

«υΟ μως ~πρεπε να μας είπωσι πως έννοουσι το ίκανόν- έπειδη

ημείς αλλο μέτρον

δεν εχομεν είς την μετάληψιν, παρα μόνους τους Ίερους κανόνας των ΆΠΟ<:J:rόλων και
δλης της Έκκλησίας του Χριστου' ΗΓΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ

ΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑθ ΕΚΑΣΤΗΝ-

Σ.θ.Μ. σελ.

κ α ι

ΑΝ EIN~I

ΔΥΝΑ

.ΕΙ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ καθως διαλαμβάνει

ό Μ. Βασίλειος και ό θείος Χρυσόστομος'
β α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο ν

-

τ α ς

η

τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν

λ ο ι π α ς

κ ά θ ε

έ ο ρ τ α σ ί μ ο υ ς

Σ α β

η μ έ Ρ α ς

...»

96.

Έαν δε ληφθΏ ύπ' οψει, και πρέπει να ληφθΏ

σ ο β α ρ ω ς,

(1ΤΙ ή άνωτέρω περι

τριημέρου γνώμη του άγίου άνδρος έτέθη και είς τα Προλεγόμενα του «Περι συνεχους

Μεταλήψεως» εργου του άγίου Νικοδήμου

- Μακαρίου, (έκδ. Σ. Σxo~να 1961), τότε άνη

λαμβάνεται εύκρινέστερον το μέγεθος τijς πτώσεως του κ. Είσηγητου. Είμεθα βέβαιοι δη
ό ίερος συγγραφευς έν τψ Παραδείσφ νυν ων, κα/ την παραποίησιν των ίδεων του παρα

τηρων, των ίδεων δια τας όποίας τοσουτον ήγωνίσθη δια βίου, θ' άνεφώνησε και πάλιν,
πλην άνωδύνως και άπαθως, όποία ρήματα εΙχεν είπει κα/δια τον «ψευδάδελφον θεο

δώρητον» τον νοθεύσαντα το Πηδάλιόν του. «Κάλλιον να με έκτύπα ό θεόκλητος είς την
καρδίαν με την μάχαιραν, παρα να προσθέση η ν' ~φαιρέση είς το βιβλίον μου

... »

Μήπως παρομοίως δεν ένήργησεν και ό όρθόδοξος συντάκτης του άγιορεlτικου πε
ριοδικου:

«'Άγιος Σίμων»,

(τευχος 70ν 'Οκτ.

1971),

'Ιάκωβος Μοναχός, έμφανίσας και

αύτος με την σειράν του την άνωτέρω όπο του Μοναχου θεοκλήτου χρησιμοποιηθείσαν

Νικοδημικην περι τριημέρου περικοπήν, ώς έπίσης καί ηνα ετερα σποράδην πατερικα
άπανθίσματα, περι

γ ε ν ι κ η ς

όμιλουντα, και καταλήξας είς δλως

προσελεύσεως των

mmfijv, είς την θείαν Κοινωνίαν

ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α

συμπεράσματα: «Προωρετικη
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Βεβαίως ή ποικίλη άμαρτία μετα του σχεηκου χορου των τφολήψεων

και της Δνθρωπίνης ραθυμίας, ώδήγησεν ού μόνον ηΙν έν «κόσμψ ~ Έκκλη-·

σίαν αλλα και τους «κανονικους» εισέη, ητοι τους ΣUγKΡ0Ί:Oυντας το μονα
χικον τάγμα, να διακηρύττουν πριν μόλις

ετη έν Άγίψ 'Όρει, δη μόνον

150

δις η τρις του ένιαυτου έπιτρέπεται τοϊς ΠlΟτοϊς ή θ. Μετάληψις, ητοι κατόπιν
των μεγάλων νηστειων του

έκκλησιασηκου

ετους. Και ή μεν Ε.Ε. άπεκά

λεσεν ιδίαις αύτης λέξεOl το τοιουτον ώς «έπικρατουσα πλάνη

», ούδόλως

δμως διερώτησεν έαυτην πως πρέπει να όνoμασθfί ή της σήμερον συνήθεια
δπου προκειμένου

να προσέλθη

ης εις το θεϊον Μ υστή ριον δέον δπως δι

έλθη απαραιτήτως κάτωθεν αψίδων συγκροτηθέντων ύπο έθίμων και τυπικων
με ρίζας τόσον σαθράς, νεοφανεϊς και ,ανηπαραδοοιακάς,

παραβλέπουσα

την

έν προκειμένψ πλουσίαν και πολιαν παράδοσιν της αρχαιότητος!
ΤΟ ετερον έπίσης γραφεν ύπο των κ. Εισηγητων, δη δηλαδη ό 'Ιερομό
ναχος

Μάξιμος

δια της αναγνωρίσεως

δια τους έκκλησιαζομένους

νων» κ.λ.π.

;

της νηστείας

ιi θεία Μετάληψις».

«Δεν

προκειμένου

άναγκάζει

ό θ'

δια τους

Άποστολικος

Κα

ων (τας άναιρέσεις δρα είς τα ~εφάλαια α' και ζ' του παρόντος).

θελήσας δέ, λίαν έσχάτως, να ελθη άρωγος είς τον άνωτέρω συντάκτην ό μοναχος

Παυλος (Χοζεβίτης) δια του αρθρου του: «Προετοιμασία δια τJlν θείαν Κοινωνίαν»

(<<" Ά
γιος Σίμων», τευχος 11 - Μα'ίου - 'Ιουνίου), έπανέλαβε και ουτος τα αύτα έmχειρήματα
των προ αύτου συγγραψάντων, το δλον θέμα κρίνων και σταθμίζων δια τελείως μ ο ν 0
μερων άπόψεων και

δ ι α σ τ Ρ ό φ ω ν' είσηγήσεων, ωστε άκουσίως ήνάγκασεν ήμας ν'

άναμνl)σθωμεν το του άδελφοθέου:

«Μη πολλοι διδάσκαλοι' γίνεσθε, άδελφοί μου, εΙδότες

δη μείζον κρϊμα ληψόμεθα».

Μήπως παρομοίως δεν ένήργησεν και ό καλος όρθόδοξος συντάκτης του αγιορειηκου

πε:ριοδικου

«'Ο 'Άγιος Σίμων»

(τευχος 70ν,

Όκτ.

1971),

έμφανίσας και αύτος με την

σειράν του την άνωτέρω ύπο του μοναχου θεοκλήτου χρησιμοποιηθεϊσαν Νικοδημικην πε
ρι τριημέρου περικοπήν, ώς έιτίσης καί ηνα ετερα σποράδην πατερικα άπανθίσματα περι
γενικης προσελεύσεως των
κρίτως είς τα
ζομένους

1)

morwv

είς την θ.

ά ν τ 1 κ α ν ο ν 1 κ α

θεία Μετάληψις».

Κοινωνίαν όμIλoυντcι, καταλήξας δλως ά

συμπεράσματα:

«Δεν άναγκάζει

άναιρέσεις σρα εις τας θέσεις α'

και ζ'

ό θ'

«ΠροαιρεΤl1tη δια τους έκκλησια

'Αποστολικος

Κανών»

κ.λπ.,

ων τας

του παρόντος.

Και ταυτα πάντα διόη συνεχίζεται πεισμόνως

να παροραται ύπο των πλι::ίστων άγιο

ρειτων, ή σήμανηκη ύπάρχουσα διαφορα μεταξυ, συνεχως και άρcnως μεταλαμβανόντων,
ρήσεις

πατερικας

νουντας,

νοντας

άναφερομένας

μεταφέροντες

morouc

και

γενικως

άδεξίως

και

ειδικως

προσαρμόττοντες

δια
εΙς

τους

κατα

τους

διαστήματα

άδιορίστως

ΚΟΙ"',,·

μεταλαμβά

και δη μοναχούς. 'Ο παρ' αύτοϊς ύπολανθάνων εύσε60φανης Ισχυρισμός, ό

και ύπο πολλων ΠΟΟQωΠl1ςως εις ήμας έξαγορευθείς, ση δηθεν ύπάρχει φόβος δμιλουντες
περι συνεχους θ. Κοινωνίας δι' έγκρατείας να όδηγήσωμεν τους πιστους είς άσεβη στά

σιν ενανη του ίερωτάτου θεσμου της νηστείας, τυγχάνει πάντη άδικαιολόγητος, δεδομέ
νου ση πλειστάκις έτονίσθη ση τουτο άποτελεϊ δικαίωμα μ ό ν ο ν

του

χομένου. Έαν παρ' έλπίδα έmθυμήση ης να μIμηθlΠ τούτους μ ό ν ο ν

συνεχως προσερ
είς την έγκρά

τειαν, ταχέως θ' άνηληφθη έκ του πνευμαηκου του πληροφορούμενος, δη ύπάρχουν και

ε τ ε Ρ α

π ο λ λ α

τα όποϊα θα πρέπη προηγουμένως να έφαρμώση προκειμένου να

συγκαταριθμηθη τοϊς άδιορίστως προσερχομένοις, ωστε «το Ποτήριον τουτο θα φανη σκλη

ρον λίαν» έαν ύπάρχη παρ' αύτψ πρόθεσις άνηπνευμαηκη και ράθυμος!... Μηδείς, συνε
πως ένδοιζέτω, καθόη πάντα τα έν τη ΈκκλησίQ. «κατα τάξιν» και «καλως λίαν» ~xoυν

διευθετηθη...

.
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άραιως μεταλαμβάνοντας παρουσιάζεται έκτελων «στροφην
της θέσεώς του»,

άπο του ετους

σ υ ν ι σ τ ~

1944

ά ν α λ ή θ ε ι α ν,

180

μοιρων

άπα

δεδομένου δη είς την

προς τιιν Μ. Λαύραν άναφοραν αύτου και του Γέροντός

του, καθαρως διελαμβάνοντο και τα κάτωθι: «Ή συνηθιζομένη δμως σήμερον

ν η σ τ ε ί α

προ της θείας Μεταλήψεως, δεν πρέπει να παροραται ύπο των

κατα άραια διαστήματα μεταλαμβανόντων, καθ' δη οΌτοι δύνανται αύτην άρ
μοζόντως να έφαρμόσουν» σελ

11.

'Ήτοι το παρόμοlOν των ήμετέρων λόγων,

δτε έγράφομεν προς τους κ. Είσηγητάς:
τάξις των moτffiy·

...

«Ή παρατη ρουμένη αύτη διάφορος

δημlOυργεί κλιμακά ηνα

...

περατουται δε δια τους

άραιως η κατα διαστήματα (μεταλαμβάνοντας) δια της ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟ
ΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ταύτης ρυθμιζομένης ύπο του μόνου δικαιουμένου δπως
καθορίση τουτο πνευματικου πατρος αύτων ».

•Αλλα

πλην της άνωτέρω δι

ευκρινήσεως δεν άνεφέραμεν και είς τας προς την Μ. Λαύραν έΠlOτολας.
ήμων τον δρον «κατα δύναμιν νηστεία» δπερ πολλάκις έπανελάβομεν έν τη
ήμετέρζΙ

«' ΑπολογίζΙ »,

άναφορικως προς τους συχνως μεταλαμβάνοντας;

δου τι έγράφσμεν έν τψ προλόγψ της ,άνωτέρω 'Απολογίας:

'1

«<Ότqν δμως

ή ήμετέρα πνευμαηκη 'Αρχη έπληροφορήθη περιστατικως το πιστεύω ήμων,
δπερ σημειωτέον τυγχάνει το αύτο με το της Έκκλησίας, <Ήης έντέλλεται
την «κατα δύναμιν νηστείαν»

.. '

Και περαιτέρω έν σελίδι

9.

«<Η προετοιμασία δια την θείαν Κοινωνίαν, ώς προς την νηστείαν, δέον

να εΙναι ή «κατα δύναμιν νηστεία»
έν σελ

27. « 'Αναφορικως

(" Αγιος

Νικόδημος). Και πλέον σαφως

δε με την σωματικην προετοιμασίαν την προ της

θ. Μεταλήψεως, ένεργουμεν ταύτην ώς εκπαλαι ίίφισε και έπεξήγησεν ,ή

των άγίων Πατέρων διδασκαλία, έφαρμόζοντες την «κατα δύναμιν νηστείαν»
έξασφαλιζομένης ούτω της άκωλύτου προσελεύσεως».
<Η παρατήρησις έπίσης των συντακτων, δη δηλ έστάλη ή διευκρίνησις
προςέπεξήγησιν

κ α ι

του θέιματος του άφορισμου, συνιστ~ το όλιγώτερον

κακοπιστίαν, δεδομένου δη ώς έμφαίνεται είς το παρατεθεν έν κεφ. Β' κεί
μενον,

ο ύ δ α μ ο υ

άναφερόμεθα είς το θέμα του άφορισμου. Αί έντος

είσαγωγικων έξ άλλου φράσεις αί άναφερόμεναι είς την νηστείαν και τον
άφορισμόν, έτέθησαν σφόδρα διαστρόφως, ύπο της Ε.Ε. καθόσον «ούκ εση

νηστεία»

ο ύ δ α μ ο υ

κ α ι

ο ύ δ έ π ο τ ε

έδηλώσαμεν, ,άλλ' άπλως

έηανελάβομεν ίδίαις λέξεσι τα του άγίου Νικοδήμου:

«<Υπο των ίερων κα

νόνων νηστεία προ της θείας Κοινωνίας ού διορίζεται ».

(σημ. του ΙΓ'

κα

νόνος της Σ Τ' Οίκουμενικης).
Έπίσης ή φράσις

«πάντες ΟΙ παρευρισκόμενοι

είς την θ. Λειτουργίαν

και μι) μεταλαμβάνοντες τελουν ύπο άφορισμον» άποτελεί τελείαν παραποί
ησιν του πνεύματος και γράμματος των ήμετέρων λόγων, καθότι τουτο το

δεχόμεθα όμου μετ α των ίερων κανόνων
νους «κανονικου

μ ό ν ο ν

δια τους άπηλλαγμέ

» κωλύματος και έν τούτοις μη μεταλαμβάνοντας, ώς διελά

βομεν έν πλάτει είς το περι ,άφορισμου κεφάλαιον (1'39). Κατόπιν τούτων πας

139.

Βλέπε τα εiς το τέλος της γΙ θέσεως άναφερόμενα.
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τις αντιλαμβάνεται το κακόmστον ΣU9P1έρασμα της Ε.Ε. άναφερούσης ανα
ληθως και διαστρόφως τα κάτωθι:
«Περι της συνεχους θ. Μεταλήψεως και των προϋποθέσεωναύτης ευτο
μεν iκανά ... 'Όχι «δι' έγKρατείας~

αφ' έσπέρας ανάβασιν, μαλλον κατδβασιν,

δλης της κλίμακος των καταλυσίμων τροφων και τιΊν πρωiαν έν τφ Ύπερώψ
του Μυσηκου Δείπνoυ~.

(Ε.Ε. σελ.

10).

Έρωτωμεν: που και πότε έτονίσαμεν η καν συνεστήσαμεν <την κατάλυ
ων δλης της κλίμακος των καταλυσίμων τροφων αφ' έσπέρας) κω την πρω

iav

συμμετοχην είς τον Δείπνον του θεου; Ένεργουντες κατα την ανωτέρω

έρμηνείαν της έγκρατείας ύπο της Ε.Ε. δεν θα παρεμορφουτο ό όρισμος του
ούρανοφάντορος ΟΟης έπιμένων είς την «αποχην των ήδέων:ι> κω είς παν f,
τερον δπερ θα συνέβαλεν είς <την καθαίρεσιν του φρονήματος της σαρκος» α

παιτεί άπλην ΣUντήρησIν του έγκρατευομένου προς έργασίαν των έντολων
και έκπλήρωσιν του προορισμου του; πως εΙναι δυνατον ό οϋτως ένεργων
να μη κυριεύεται ύπο της «τρυφης», παρα τα ύπο του μεγάλου Καππαδόκου

συνιστώμενα (140); Ούχι έν

Tfi

διευκρινήσει ήμων, πολ/φ δμως μαλ/ον έν

Tfi

«σημειώσει» αύτης δεν παρ εδέχθημεν και την «κατα δύναμιν νηστείαν» πρδ
γμα δπερ σημαίνει, και επρεπε να μη αγνοουν ΟΙ Κ. Είσηγηταί,
κράτειαν -είδικως .δια τους συνεχως μεταλαμβάνονταςδείχθη έν τοϊς προηγουμένοις;
σιάσουν οίονει «κραιπαλουντας»

κ α ι την έγ

ώς άρκούντως

έ

Διατί έπιθυμουν πανη τρόπψ να μας παρου
κω έν συνεχείQ. προσερχομένους

είς το Πο

τήριον της Ζωης; Έαν αύτο δεν .αποτελεί συκοφαντίαν κω πνευματικον εγ
κλημα, τί θα έκαλείτο έν τοιαύτη περιπτώσει διαβολη και κατάκρισις του α
δελφου;

Διατί τοσουτον ταπεινωςέ,μιμήθη

την διάστροφον έρμηνείαν της έγ

κρατείας του προεκτεθέντος έγγράφου του Ίερου Συνδέσμου

(δρα σημ.

49),

παρουσιάσαντος τον έγκρατευόμενον, μεθύοντα αφ' εσπέρας(Ι) και την πρω

ιαν προσερχόμενον είς το Μυστήριον να μη δύναται να ϊδη «ούδε και την μύ
τη του

, ,

ακομη»;

...

ΕΙναι δυνατον αί ανωτέρω έρμηνευηκαι θέσεις να έκφράζουν το περιε

140.

«'Εγκρατείας δε ό κ6λλιοτος δρος κα/. κανων ουτος fστω, το μήτε προς τρυφήν,

μήτε προς κακοπάθειαν της σαρκος βλέπειν, άλλα φεύγειν έν έκατέρφ τ/ν άμετρίαν» (Μ.

Βασ.). Δεδομένου δε δη ή Ε.Ε. και μετ' αύτης σύνολος ή Άγιoρειτudι συνείδησις δέχε
ται τJlν

δι'

έγκρατείας προσέλευσιν των

κληρικων άσκανδαλίστως, διατί

εύθυς

το

ά

σκανδάλιστον γίνεται σκάνδαλον προκειμένου περι του ίδίου γεγονότος, με την μόνην
διαφοραν οη είς την θέσιν του κληρικου εύρίσκεται νυν ό συχνως προσερχόμενος mοτός,

μοναχος η λαϊκός; 'Απλούστατα διόη:
δυσφύλαKτoν~

('1.

«χαλεπον ή συνήθεια και δεινον ύποσκελίσαι κα/.

Χρυσ.).

Ή iστορία δμως πρέπει να γίνεται τοϊς πασιν όδηγός. τοιουτον κα/. δεινότερον σκάν
δαλον ήγείρετο είς την ψυχην των Άγιορειτων μοναχων, οτε πριν μόλις

150

fτη έτόλμα

ης να προσέλθη ένωρίτερον του τρiς του ένιαυτου η το πολυ δεκάκις, είς την θ. Μετά
ληψιν! Σήμερον ομως -κατόπιν των θυσιων και διωγμων εύγενων ψυχων- εχομεν ση

μειώσει σημανηκην πρόοδον ηης θα πρέπrι όπωσδήποτε να καταλήξη είς το άληθες κα/. ύπο
της 'Εκκλησίας έντελλόμενον φρόνημα, ιi1τoι την

έ λ ιε υ θ έ ρ α ν

π Ρ ό σ ο δ ο ν

δια πάντας τους fxοντας το ύπο των ίερων κανόνων χαρακτ/ριζόμενον ά κ ώ λ υ τ ο ν.
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χόμενον της έγκρατείας; ούδέποτε! Άπλως τον παρερμηνεύουν και παρα
μορφώνουν είς βαθρον έκουσίου κακουργήματος, ένψ συγχρόνως προσβάλ

λουν ηΊν έν προκε1Jlένψ μακραίωνα πραξιν και διδαχην της 'Εκκλησίας, ώς
έκλελυμένην και πόρρω οΌσα και μιας σχετικης πνευματικότητος(141 ) ...
Και πάλιν έπαναλαμβάνομεν

οτι ΟΙ άδlΟρίστως προσερχόμενοι

είς ούδε

μίαν έτέραν ύπόκεινται σωματικην προετοιμασίαν, πλην των κεκανονισμένων
ύπο της 'Εκκλησίας νηστειων και της Εύχαριστιακης τοιαύτης, ητοι η:Ίν έφαρ
μογην του

(ΜΑ παρ' αλλοις)

48

κανόνος της έν Καρθαγένη

Συνόδου, έγ

κρατευόμενοι συγχρόνως έν παντι και πάντοτε. 'Αλλ' έρωταται τις' διατί ή
τοσαύτη διαστροφη της άληθείας;
μογην κ α ι

τ η ς

Διατί τοιαύτη άποστροφη προς την έφαρ

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς

προ της θ. Μεταλήψεως, δεδομένου

0

η αύτη άποτελεϊ πραξιν και ζωην της Έκκλησίας δΗΙ πάντας τους κληρικους

αύτης και τους 'άδιορίστως προσερχομένους

έκ των πιστων;

Διατί έπιθυμουν

ΟΙ κ. Είσηγηται να άγνοουν πεισμόνως οτι «φάρμακόν έστι ή νηστεία»

(142)

και

συνεπως και ή «κατα δύναιμιν» τοιαύτη, ην ι'ή 'Εκκλησία έντέλλεται δια τους
μέλλοντας μεταλαβεϊν,

και ητις, ώς προεξεθέσαμεν,

νωνουντας λαμβάνει την μορφην της έγκρατείας;

δια τους συνεχως

κοι

Διατί δεν έπαρουσίασαν ή

μϊν εν κείμενον, Συνόδου η άγίου Πατρός, το όποίον ν' άναιρfί την δοθεϊσαν
ύφ' ήμων έρμηνείαν του δρου τούτου

(143) ;

Βόσει της ανωτέρω έρμηνείας, διατί να μη συγκαταλέξωμεν ύπο την αύτην κατηγο

141.

ρίαν της ... μέθης κω δπαντας τους κληρικους και Άρχιερείς είσέτι, έφ' δσον, ώς γνω

στόν, προσέρχονται ουτοι δια της έγκρατείας και μόνον είς το θείον Μυστήριον;;

142.

«Φόρμακόν έστι ή νηστεία, αλλα το φάρμακον,

λάκις αχρηστον γίνεται δια την απειρίαν του χρωμένου.

χρη καθ' δ δεί τουτο έmτιθέναι, και

π ο σ ό τ η τ α

Kav

!...

μυριάκις ώφέλιμον

Και γαρ

κ α ι Ρ ο ν

i1,

πολ

είδέναι

αύτου του φαρμόκου, και σώμα..!"ος

κρασιν την δεχομένην, κω χώρας φύσιν, και ωραν ετους, και δίαιταν κατόλληλον, και πολ

λα ~τερα, ων δπερ

είς Άνδριάντας,

143.

av

παροφθείη, τοίς lίλλoις λυμανείτω πασι τοίς είρημένοις.»

'Ι. Χρυσοστ. εκδ.

Monft. Vo1. 2,

ρ.

(Όμιλ. γ'

r17B).

Παραθέτομεν ένταυθα και νέα στοιχεία, πλην των ηδη αναφερθέντων ύμνολο

γικων τοιούτων, δι' ων αποδεικνύεται εύκόλως ή ύψηλi] και περίοmος θέσις του δρου
«έγκράτεια» έν τΩ πατερικΩ ήμων φιλoλoγίc;ι, και την όποίαν τοσουτον βαναύσως έχαρα
κτήρισαν οί κ. Είσηγηται ώς σημώνουσαν μ ο ν α δ ι κ ω ς: κατάλυσιν πάντων των κα
ταλυσίμων τροφων, κατα βούλησιν του έσθίοντος, και προκειμένου δι' ήμας «αφ' έσπέ
ρας» !

α'.

·0

δγιος 'Ισαακ ό Σύρος έρμηνεύων τον τρόπον δι' ου πασα ψυχη μοναχου δύ

νατω εύχερέστερον να σωθΩ, σημεlOί τους ακολούθους δύο τρόπους: «πρωτον είς το να
περιμαζεύσrι τις έαυτόν, και να ήσuxάσrι είς ~να τόπον' και δεύτερον, είς το να νη
στεύrι πάντοτε, δηλαδη είς το να KανOνίσrι σοφως και φρονίμως έαυτον να τρώγrι μ ε τ'

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς».

( ,Ασκητικά,

Λόγος 260ς). 'Ήτοι κότι παρόμοιον του ύπο του Μ.

Βασιλείου λεχθέντος: «'Εγκρότεια γαστρος αρίστη, ή έκάστφ μετρουμένη προς τ/ν του
σώματος δύναμιν»

(Λόγος ασκηηκ.).

β' «'EmTptnet τις σεμνοποιος ώχρότ/ς, έ ξ

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς τψ σοφψ διδασκά

λφ» ('Ιωάννου Εύχαίτων, στίχος είς τον Μ. Βασίλειον).
γ' «Δείν ήμείς ώήθημεν, τοίς γνησίως μετανοοϋσι και την σάρκα σκληραίς αγωγαίς
κατατρύχειν προθυμουμένοις, κω βίον εύγνωμόνως μετιέναι της πρώην κα'Κίας αντίρροπον,
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Το μόνον το όποίον θα ήδύναντο να έmκαλεσθοuν προς παρεμπόδlOιν
συνεχους προσελεύσεως εΙναι ή των άμαρηων έμφανης κω ά μ ε τ α ν
τ ο ς

6

η

παρουσία, ητις πολλόκις γενναται και δια της μη «άκριβους:. κατα τον

αγιον Χρυσόστομον νηστείας (144 ). τα λοιπα αποτελουν παραποιήσεις της άλη
θείας μέχρι σημείου να καταβιβάζεται ή «πάνοπλος έγKράτεια~ είς αληθες
«ξεφάντωμα> γαστρος και άδηφαγίας πανήγυριν! Έαν ομως έπιμένουν οτι εΙ

ναι άμαρτία το και «δι' έγκρατείας (.145) μετέχειν των άγιασΡάτων,
μορφην έξετέθη και προκειμένου περl συχνως κοινωνούντων,

ύψ' ην

τότε οί πλέον

αμαρτωλοι κατα τους λόγους της Ε.Ε. θα ~πρεπε να είναι οί ίερείς και Καθη

γούμενοι' έαν δε «αϊρεως:. και «προσηλυτισμός:r>, οί έξαρχοι των τοιούτων κα
κων! Ίδου πως περιγρόφει το ανωτέρω ατοπον ό ταπεινος και ίερος άσκητης

της άγιοτρόφου

Καψόλας.

.

«Ήμείς είς τοιαυτα τολμηρα λόγια θαυμάζομεν έπ' άληθείας τί να εΙπω
μεν. τουτο μόνον λέγομεν, δη, κατα τιΊν γνώμη ν αύτήν, ~πεται δη

α ί Ρ ε τ ι κ ο Ι ο λ ο ι ο ί α γ ι ο ι,

ε Ι ν α ι

ΟΧι μόνον οσοl παραινουω τους πι

στους είς τιΊν θείαν Μετόληψιν, άλλα κω ΟΟοι δέχονται τα λόγια των. ΚαΙ
ολοι οί ίερείς οί καθ' έκάστην ίερουργουντες και μεταλαμβάνοντες (φευ της
βλασφημίας) και μάλιστα δ υ Αγιος

,Απολλώς,

οστις ητο περιβόητος είς την

άγιότητα και είχε πέντε χιλιάδας μαθητων είς τιΊν ύποταγήν του' δια τον δ

ποίον γράφει δ θείος 'Ιερώνυμος, οστις έπηγε και τον ευρε, οτι, «άφ' ου,
λέγει, έκάιμαμεν προσευχην πλύναντες τους πόδας μας και στήσαντες τράπε
ζαν, μας ~φίλευσαν ψυχικα και σωματικά' ηγουν, έκοινωνήσαμεν μετ' αύ
των τα θεία Μυστήρια, καθως κάμνουσιν

σελ

κ ό θ ε

.ή μ έ Ρ α

V:r>.

(Σ.θ.Μ.,

98).

κατα το μέτρον της

έ γ κ Ρ α τ ε ί α ς,

άνημετρεϊν αύΤΟίς και την του χρόνου της με

τανοίας έλάττωσιν. ΟΙον εϊ τις οίνου μη πίνειν έπi ρητώς ήμέραις κατεδέξατο, ένιαυτον
και ήμείς έκρίναμεν άφαιρείν Ι:να της όριοθείσης τιμ
τέρων έπιτιμίας. 'Ωσαύτως εΙ κρέως
τερον ήμείς χρόνον έκκόmειν
οϋτω καθ' έκάστην
ρείν».

αύτου mώσματι προς των Πα

έ γ κ Ρ ά τ ε ι α ν

έδοκιμάσαμεν,

έ γ κ ρ ά τ ε 1 α ν

έπαγγέλλεται προς καιρόν,

t:

εΙ τυρου και ώων, ~ Ιχθύος, ~ έλώου, κα1

ένδς των τοιούτων εΙδων, Ι:να χρόνον περιε

(Άγίου 'Ιωάννου Νηστευτοϋ, Κανων α').

144.

«Νηστείαν δε ού ταύτην λέγω την των πολλων, άλλα την

σ τ ε ί αν,

ά κ Ρ ι

6

η

ν η

ού ηΊν των 6ρωμάτων άποχην μόνον, άλλα και την των άμαρτημάτωψ ού

γαρ άρκεί της νηστείας ή φύσις έξελέσθαι τους μετιόντας, έαν μη μετα του προσήκοντος

γένηται νόμου. Kαi γαρ άθλητής, φησίν, ού στεφανοϋται έαν μη νομίμως άθλήorι. 'Ίνα

ουν μη πόνον ύπομείναντες νηστείας έκπέσωμεν του στεφάνου της νηστείας, μάθωμεν καΙ
τίνα τρόπον το πραγμα μεηέναι χρή» ... ΚαΙ συνεχίζων ό θείος πατηρ γράφει:

«Τιμη γαρ νηστείας,

otJxi

σιτίων

άποχή,

άλλ'

άμαρτημάτων

άναχώρησις'

ώς

δ

γε

τη των 6ρωμάτων άποχη μόνον όρίζων την νηστείαν, ουτός έdτιν ό μάλιστα άημάζων αύ
τήν. Νηστεύεις;

δείξον μοι δια των εργων αύτων. Ποίων εργων φησίν;

τα, έλέησον' έαν ϊδης έχθρόν, καταλλάγηθι' έαν ϊδης φίλον

Έαν ϊδης πένη

ευδοκιμουντα, μη 6ασκήνης'

έαν ϊδης γυναίκα ευμορφον, ύπέρ6ηθι ... Ταυτα εΙπον ούχ ϊνα νηστείαν άτιμάζωμεν, άλλ'

Ινα νηστείαν ημωμεν:..

145.

Έννοείται

την κατάλυσιν,

il

('1.

Χρυσ. λόγος εΙς Άνδρ. γ',

μ ό ν ο ν

VoI 2,

δια τας ήμέρας καθ' lίς

πολλψ μaλλoν δταν έmτάσorι αυτην

στ.

47 - 9,

tmtptnet

εκδ.

Monft.).

ή Έκκλησία ήμων

(64ος Άπ. Καν.).
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Ώς λοιπον ή όμΟlΟπαθης ήμίνάτέλεια των πρεσβυτέρων δεν έμποδίζει
τούτους να προσέρχωνται άδιορίστως είς την θείαν Τράπεζαν( Ι46 ),

οϋτω

και ή παρομοία προς την των κληρικων σωματικη προετοιμασία των συνεχως
ΚΟ1νωνούντων, δεν εΙναι δυνατον να γίνεται έμπΟΟιον προκειμένου να μετά
σχωσι του αύτου <?ύρανίου Δώρου όμου μετα των ιερέων των.
Το ένταυθα τελούμενον, ητοι ή παντελης κατάργησις του δικαιώματος
της έλευθέρας προσόδου του πιστου είς την συμμετοχην του Εύχαριοτια

κου Δείπνου, ύπάρχει πλήρως αντικανονικη και ούδαμου της Ί.ερας Πα
ραδόσεως τεκμαιρωμένη. Ή Έκκλησία ούδέποτε παρεχώρησε είς τους λει
τουργούς της το δικαίωμα του άποδιώκειν τους πιστους προσερχομένους είς

θ. Μετάληψιν. ουτοι άπλα οργανα της χάριτος σντες, διότι ό «προσφέρων»
την άναίμακτον θυσίαν εΙναι αύτος ό Ί. Χριστός, δστις ων και ό «προσφε
ρόμενος» δμα, μελίζεται καθ' έκάστην προς έστίασιν πνευιματικην των πιστων,
των ιερέων ύπουργούντων και διακονούντων εις τον άΥιασμον των πιστων,

και ούχι ρυθμιζόντων την ύπο του ίδίου η>υ θεου προσφερομένην σάρκαν
Του ούδόλως δικαιολογουνται και δη ύπο ιερου τινος πατρος η κανόνος δι' έ

νεργείας οϊα ήάνωτέρω(Ι47).

Ό ιερευς έκτελων οιονει χρέη άρχιτρικλίνου, έν ούδενι λόγφ δύναται
να άποβάλ:n όποίους ό Δεσπότης του οϊκου έκάλεσε προς ουνεστίασιν' πα
σα παρομοία ένέργε1:α συνεπάγεται ε γ κ λ η μ α π ν ε υ μ α τ 1 κ Ο ν
{
.,

διο

και κρίνεται ως φονευς ύπο του άγίου Μακαρίου. «<Όσοι δε ιερείς δεν μετα
λαμβάνουν

τους μετ'

εύλαβείας

και πίστεως

προσε.ρχομένους

χριστιανους

εις την θείαν Κοινωνίαν, ως ΦΟΝΕΙΣ κρίνονται ύπο του θεου καθως εΙνοι
γεγραρμένον εις τον προφήτην Ώσηέ:

146.

«εκρυψαν ΟΙ ιερείς όδόν, έφόνευσαν

«"Οη δε και τοϊς άτελέσι δυνατόν, i:λεγχος σαφης ΟΙ όμοιοπαθεϊς και της αύτης

κοινωνουντες φύσεως π ρ ε σ

6

ύ τ ε Ρ ο Ι'

γ α λ α κ τ ο τ Ρ ο φ ο υ μ έ ν ω ν

ων ΟΙ πλείους, ως ειπεϊν, των άτελων και

οντες, ού διαλείπουσιν άδιαλείmως και προσφέρον

τες, και της προσφορας κοινωνουντες.

·Οπότε

ει το άτελες

φύσει προσίστατο

(έμπόδl

ζεν), έχρην μαλλον τψ κω προσφέρονη, η τψ μόνψ μεταλαμ6άνονη προσίστασθαι.

τοσουτον μαλλον, δσψ κω μεϊζον του μόνον μεταλαμ6άνειν το και προσφέρειν».
Of;λo

Και

(Χ.Ν.,

13).
147. ·0

Ιερος Χρυσόστομος ως έξης περιγράφει την διακονίαν του Ιερέως εις την

τέλεσιν του φρικτου μυστηρίου: «Ούδε γαρ ανθρωπός έσην ό ποιων τα προκείμενα γενέ
σθαι σωμα κω αΙμα Χριστου, άλλ' αύτος ό σταυρωθεις όπερ ήμων XΡIστ~ς.

.!.

Σ χ η μ α

πληρων ~στηKεν ό Ιερεύς, τα ρήματα φθεγγόμενος έκεϊνα' ή δε δύναμις κω χάρις του
θεου έση:».

P.G. 49, 380.

κω άλλαχου ό αύτός:

«<Όταν τοίνυν τον Ιερέα έrnδίδοντά

σοι ϊδης, μη τον Ιερέα νόμιζε τον τουτο ποιουντα, άλλα την του Χριστου χεϊρα εΙναι την
έκτεινομένην:»

P.G. 58, 507.

κω παρατηρεϊ εΙς σύγχρονος Ιερευς και μοναχός:

ρουσία του Ιερέως είναι σ χ η μ α τ ι κ ή,

ε Ι κ ο ν ι κ ή.

·0

«Ή πα

τελετουργος Ιερευς εΙναι

εlκων του Χριστου. Και δπως ή εις τας άγίας εικόνας άποδιδομένη ημιι έπi το πρωτότυ
πον δια6ώνεl και άπΟ το πρωτότυπον άνα6ρύεl ή Χάρις, οϋτω και εις την Εύχαριστίαν
άπο το άρχέτυπον πηγάζει ή δύναμις και ή ζωοποιος δωρεά. Τελετουργος έπομένως, κατ'

ούσίαν, εΙναι πάντοτε ό Χριστός. ΕΙναι έκεϊνος ό 'Oπoϊoς,ιbς κεφαλη του σώματος της
Έκκλησίας, προσφέρει την άγίαν άναφοραν εις τον Πατέρα, κω δι' αύτης προσφέρεται εις
ήμας». 'Ιερομ. Γρηγορίου, μνημ.

i:py.

σελ.

62.
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Σίκψα, ση άνομίάν έποίησαν έν Τ41 λα41» (Σ.θ.Μ. σελ. 80). Και συνεχίζει
δια της έξης ώραlΟτάτης προτάσεως άποστσμαηζούσης πλήρως τους έναντί<;ι
φρονουντας.

«Πλην έγω θαυμάζω και άπορω, αν είιρίσκωνταΙ τοιουτοι ιερείς άποδιώ
κοντες τους προσερχομένους είς τα μυστήρια και δεν oκtmoVTaI τούλάχιστον
"
"<
οη
αυτοι
ΟΙ

'

1"δ101

Ψ ε υ

δ ο ν τ α 1

'

εις

.l. λ'
Tu
ογια

s.!
υπου

,

λέ γουν. 'Ε πειδ'
η, αυ

τοι ΟΙ ]'διοι είς το τέλος της Λειτουργίας, φωνάζουν μεγαλοφώνως και προσ
καλουν δλους τους πιστους λέγοντες «Μετα φόβου θεου, πίστεως και άγά
πης προσέλθετε»' ητοι, πλησιάσατε είς τα μυστήρια και μεταλάβατε' και ε
πειτα αύτοι πάλιν ΟΙ ]'διοι, να άναιρουν τα λόγια των και να άποδιώκουν τους
προσερχομένους' έγω δεν ήξεύρω πως να όνομάσω ταύτην την .άταξίαν»
(Σ.θ.Μ. σελ.

80) (148).

Το προς τον ιερέα πάλιν παράγγελμα του Μ. Βασιλείου:
μεταδίδως»,
αιρεηκους

. πιστους

«βλέπε τίσι

έφΙστζί την - προσοχην είς αύτον μήπως έξ άμελείας μεταλάβει

11

και

φανερως

άμαρτάνονταςκαι

άμετανοήτους

παραμένοντας

διο και προς ιάποφυγην τυχον παρεξηγήσεως προσέθεσεν εύθυς ά

μέσως: «οΙς οΙ θείοι κανόνες ούκ έπιτρέπουσι μη μεταδίδου». Δια πασαν έναντί
αν περίπτωσιν θα είιρίσκετο ό της ΚαΙσαρείας φωστηρ έναντίος του σκοπουκαι
των εύχων της θ; Λειτουργίας, ίδίςι δε της, εύθυς προ της προσκλήσεως του
λαου προς Μετάληψιν, λεγούσης: «Και καταξίωσαν τΏ κραΤαΙζί σου χειρι με
ταδουναι ήμϊν του ,άχράντου σώματός σου και του ημίου αϊματος, και δι' ή
μI:ϊJν

π α ν τ ι

148.

τ Ψ

λ α ψ»

( 14 9) .

'Ότι ούδεις εχει το δικαίωμα να άπαγορεύση είς τον πιστον την θ. Μετόλη

ψιν ι μόλις εΙναι άνάγκη και ν' άναφέρωμεν. Και να τον γνωρίζιι θετικως ώς μη νη
στευτην η μη άρκσύντως εύλα6η και πάλιν ούδεν δικώωμα του προσδίδει ή των άνωτέ
ρω γνωσις ώστε να μη τον μεταλάβη προσερχόμενονι πολλψ δε μαλλον να τον έκκόπτη

και τελείως έκκλησιαστικωςι ώς εϊδομεν τοίιτο ένεργούμενον είς την περίπτωσιν τοϋ παπα
Γερασίμου. Ό μέγας Βαρσανούφιος έν τη υξδ'

άποκρίσει αύτου ι

προκειμένψ γνώμην τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμουι παρατηρεϊ στι:

άναφερόμενος είς έν

«ού γαρ εΙπεν ώθησαι αύ

τούςι ούδε κόψαι άπο της 'Εκκλησίας' ούδε γαρ ό 'Ιησοϋς ΤΟlOϋτον έποίησε τψ '!ούδQ'
έαν δε μένωσιν έν τοϊς αύτοϊςι κα1 μετα άναισχυντίας προσέρχονται αύτοκατάκριτοι γί
νονταιι άποχωρίζοντες έαυτους της δόξης του θεοϋ. Οί δε προσερχόμενοι τοϊς άγίοις μυ

στηρίοις άμαρτωλofι ώς τετραυματισμένοι και δεόμενοι έλέουςι τούτους ίαται ό Κύριος κα1
άξίους ποιεϊν των αύτου μυστηρίων. Δια τοϋτο γαρ και εΙπει μη κόψαιι Υνα έαυτοϊς έκ
φέρωOl την άπόφασιν...». Βεβώως είς περίπτωσιν
ρετικόν

τι σύνολον ι ώς ό Μασσονισμ6ςι

ύπαγωγης τοϋ μεταλαμβάνοντος

Χιλιασμός ι ή των Εύαγγελικων

άντίθεος

είς αi
ΣUνα

γωγη κλπ. ι το πρΒγμα διαφέρει παρασάγγας J

149.

'Εκ τοϋ άψευδοϋς διδασκαλείου της λειτουργικης δ έλτουι συμπεραίνεται εύκό

λως δτι ή 'Εκκλησία ώς μήτηρ φιλόστοργος κα1 γνησίαι έπιθυμεϊ να διατρέφη τα έαυτης
τέκνα

πά ν τ οτ ε

και ανευ

έξαιρέσεως «έκ της χλόης των θείων μυστηρίων» αυτης.

Ό βαθμος της βίας και ίδίQ ή της άγάπης προς τον θεον θέρμη έκάστουι ώς κα1 ή σχε

nκη γνωσις τοϋ νόμου τοϋ θεοϋι
καθιστξί τουτονι
Το ϋ τ ο

είδικως περι της συμμετοχης είς το Δεϊπνον αύτοϋι

έλέψ και πάλιν θεοϋ, τακτικώτερον τρόφιμον των

θείων Μυστηρίων.

ύποχρεοϊ και τους πνευματικους είς την ποικίλην των τέκνων των διαίρεσιν

ητοι είς συχνως κα1 μη προσερχόμενα, έφ' δσον βεβαίως ή ελλεΙΨις έτέρων άνππνευμαπ

13
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Ένταυθα Όμως παν ~τερoν
θείου πατροςήλλοιώθη

0\5

το άνωτέρω συμβαίνει. ΤΟ παράγγελμα του

φρικτως ωστε να έρμηνευθΏ

όποίοις και οποτε βούλη».

στου πιστου δι'

11

πλέον ώς:

Οϋτω το δικαίωμα του πνευιμαηκου

«Μετάδιδε

πατρος έκά

ρυθμίζεται ή προς το θείον Μυστήριον προσέλευσίς του, ώ

κειοποιηθεν παρ' έκάστου λειτουργου,

εΙχεν ώς άποτέλεσμα να διασαλευθΏ

πασα ή κανονικη έπι του προκειμένου

διδαχη της 'Εκκλησίας.

μειωθΏ ένταυθα δη ό πνευμαηκος

τατον έν προκειμένψ

Δέον να ση

έπίσης πατηρ θα διαδραματίση

σπουδαιό

ρόλον και δυνάμεθα να εϊπωμεν μοναδικόν.

Αύτος θα

ύποδείξη είς τον έξομολογούμενον την πεΡIOδIΚην συχνότητα της προσελεύ
σεώς του είς το Μυστήριον,

πάντοτε

βάσει της πνευμ:αηκης

αυτου

ένηλι

Κ1ώσεως και προαγωγης, Kαl ουδέποτε δυνάμει έθων και έθίμων πολλψ δε μαλ
λον κατα την άναλογίαν ίσχύος του είς νηστείας. Αύτος τέλος θα πρέπη να
τόν διευθύνη είς «νομας σωτηρίους» έξάγων τουτονέκ πάσης παγίδος και βυ

θου ίλύος», ~ως

0\5

καταντήση είς «a.νδρα τέλειον, είς μέτρον ήλικιας του πλη

ρώματος του ΧΡlΟτου»

(150).

Οίκοθεν νοείται δη ώς καθοδηγος των ψυχων θα πρέπη να εύρίσκεται
είς πνευμαηκην «κα:rάστασιν» και άληθη συμφωνίαν προς την 'Ορθόδοξον
ΓΙαράδΟΟ1ν της Έκκλησίας, πλήρης γνώστης των «κανονικων» αύτης ένταλ
μάτων, ωστε να διασώζηται έν τοίς λόγοις του ή συνέχεια και συμφωνία της

'Ορθοδόξου διδαχης. Ό θείος Νικόδημος έν τψ Πηδαλίψ άποδύρεται δια τα
«θανατηφόρα ρεύματα» και την «θολεραν άνα .... ροπην» ην έδίδασκον ΟΙ πνευ;..
μαηκοι της έποχης του, έφ' ένος ~νεKα της έλλεmους καταρτίσεώς

άφ' έτέρου της παντελους άνυπαρξίας <Ι. Πηδαλίου δι'

0\5

των, και

θα έρρύθμιζον έ

αυτους και τα πνευΡ.αηκα αύτων τέκνα.
Είς την έποχήν μας δμως, δόξα τψ θεψ, Kαl το

καΙ «Έξομολογητάριον»

<1.

Πηδάλιον

άφθονεϊ

ύπάρχει και γενικως ό λόγος του θεου και ή των ά

γίων Πατέρων διδαχη «τψ ζητουνη» ευκόλως έμφανίζεται. Παρα ταυ τα, έαν
εζη σήμερον ό θείος πατηρ θα έθρήνει ούχι όλιγώτερον της έποχης του, βλέ

πων παρα τοίς' πνευμαηκοΙς παντελη ελλειψιν «κανονικων» κριτηρίων, του
λάχιστον δια το έξεταζόμενον θέμα, άγομένοις ύπο μόνου του εθους, ώς και
συνόλου του <1ερου Τόπου (Ε.Ε. σελ.

4).

ουδαμου πνεύματος αϋρα και «ποι

κιλία χαρίσματος», άλλα «φωνη μιας οϋσης παρα
και ·άκούεται:

nCim»

(Γεν. ΙΑ', Ι), αϋτη

«το τρΙήμερον τήρει και ζήση»I ...

κων έθων, έmτρέπεl τουτο.

Συνεπως

iι άνωτέρω

διώρεσις των

mmGjv

δημιουργείται έξ

αίτίων έξωτερικων, καθαρως ύποκειμενικων, ύjς Έκκλησίας έmθυμούσης καΙ άπαηούτης
«πάντας έμπλησαι καΙ χορτασαι:/> του Ούρανίου Μάννα αύτης.

150.

θα μας έπηρέΨΏ δμως ένταυθα ό συντάκτης του αρθρου

Διατάξεως 'Αθωνιάδος Έκκλησιασnκης , Ακαδημίας,

να

20

άμφιβάλωμεν

της KανoνlστlΚΪjς

σφόδρα

δη

εlνaι

δυνατον ό ίεροσπουδαστης αύτης να Kαταντήσn «είς ανδρα τέλεων:/> δια της παρεχομέ
νης αύτψ ύπο του άνωτέρω αρθρου «πνευμαnκης τροφοδοσίας:/>. Παραθέτομεν του το αύτού

σων. «Οί ίεροσπουδαστω έξομολογουνται καΙ μεταλαμβάνουσl των Άχράντων Μυστηρί
ων δΙς κατα την νη(Ηείαν των Χριστουγέννων, τρΙς κατα την Μεγάλην Τεσσαρακοστ:ιΊν κω

δπαξ κατα την νηστείαν των Άγίων Άποστόλων:/>

! ! ..
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Kαi ένφ έκ των, ιερων κανόνων άπαντες ΟΙ πνευματικοι άρύονται. το
δικαίωμα «μη χρόνψ κρίνειν, άλλα τρόπψ τα έΠITίμIα~ (151), _και ένφ είναι
έντελως φυσικον έκόστη ψυχη να δέεται ίδΙα/τέρας χρήσεως και ποιμαντικης

φροντίδος παρα του πνευμαηκου, έν τούτοις ού μόνον ή άνωτέρω ΠΟ1κιλία
των πιστων, άλλα και ή των έξομολόγων ή έν πασι τοίς άλλως θέιμασι πολύχορ
δος παραφωνία, ένταυθα, ώ! του θαύματος, είς συμφωνίαν μεταποιείται άρί

,

,

"00υσαν

στην, την γνωστην α

,

'δ').'
'ζ'
ω
ην: «Τυ τριημερον τηρει και
ηση» Ι

.....

Είς τας προς την Μ. Λαύραν έπιστολας :ήμων, διαγρόφοντες τας άπόψεις
του θέματος, έδέχθημεν και την άνόγκην πνευμαηκου έπι του προκειμένου,
δίκην ρυθμιστου της μυστηριακης ζωης του μοναχου.
τουτο εγραψεν:

Ή Ε.Ε. σημειώσασα

«Ή κατα τους Μοναχους λύσις του δλου άπασχολουντος ή

μας προβλήματος, άνήκει είς τους πνευμαηκούς. Είναι όρθη ή άποψις ύπο τον
δρονδη πόντες εζησαν ,άσκηηκως και πνευμαηκως ώς μοναχοί. "Αλλως ά

. πορρίπτεται

έφ' δσον το θέμαάπαιτεί άσκηηκοπνευμαηκα κριτήρια. Διατί ού·

δεις των ένταυθα πνευμαηκων έγκρίνει τας ίδέας των;»

(Ε.Ε.σελ:--Ι2).

<Ώστε κατα τους κ. Είσηγητός, ούδεις πνευμαηκος μη ύπόρξας πρότερον μο
ναχος δύναται να όμιλήση κατα του «τριημέρου», έroκροτων την συνεχη Ι

.Μετόληψιν!

Τί τούτου

«ίουδαϊκώτερον» και «νόμου Kαταργηθέντoς~

φέρον

σφραγίδα; <Ώστε άπαιτουνται και νέαι «περπομαι» δια τους λειτουργους της

'Εκκλησίας προκειμένου να διδόξουν το πιστεύω Αύτης!!
Πόντες ΟΙ έν κόσμψ πνευμαηκοι κρίνονται άναρμόδιοι ώς «κοσμικόφ ρο
νες» και «άπολύοντες μετ' εύλογίας έκ των τραπεζων»! Συνεχίζοντες δε έρω
τουν: «Πρέπει να τους άκούωμεν; Μήπως δεν ύπόρχουν πνευραηκοι άντορ
θοδόξως και .άνημοναχικως διδόσκοντες;» Ούδεις άμφιβόλλει δη ύπόρχουν
και ΤΟlΟυτοι, άλλ' δη γίνονται τοιουτοι εύθυς ώς θα όμιλήσουν περι συνεχους

,....

θείας Μεταλήψεως, τουτο άκριβως καθ' ήμας εΙναι και άντορθόδοξον :κ:ω άν·

,

ημοναχικον

μας

.Εν
«01

συνεχείςι άπορουν ΟΙ κ. Είσηγηται διατί δεν έγκρίνουν τας άπόψεις
ένταυθα πνευμαηKoί~.

Μήπως την έποχην των όσίων Κολλυβόδων

:Μακαρίου και Νικοδήμου ΟΙ τότε πνευμαηκοι ένέκριναν τας άπόψεις των, καί

τω ή πλόνη
μ ε γί σ τ η

l]To

«έπικρατουσα»

και ήλίου

π λ ε 1 ο ν ό τ η ς

φαεινοτέρα;

Μήπως σή,μερον

ή

τούτων δεν μετέχει του μνημοσύνου του

αιρεηκου Πατριόρχου, καταπατουσα έν όνόμαη των «άσκηηκοπνευιμαηκων

κριτηρίων» πληθυν ιερων κανόνων προσβόλλουσα δμα την έν τψ παρελθόνη

έως θανότου δια τα δσια άγωνισθείσαν άγιορειηκην WΥXήν, καίτοι γνωρίζει
καλως και έγγρόφως το δια6εβαίοί δη ό 'Αθηναγόρας άντορθοδοξεί (152)

,Αλλοίμονον

;

έαν οί πιστοι έκόστην έντολην της Έκκλησίας έτή ρουν άψου

προηγουμένως παρετήρουν και ύπελόγιζον το πληθος των συμφωνqύντων

151.
του

Παρό6αλε: της Α' Οίκ.

Μ . Β αο.

152.

6' , V, , 00' ,

Ίδε «'Ορθόδοξος Τύπος;)

Οίκουμενlκόν.

16',

της ΣΤ' Οίκ.

π δ' , Γ ρηγ. Ν'
υσσης δ" ι

1-5-1972,

ε

ι

ρ6" της έν 'ΑγκύρQ. β', ε', Kαl _ζΊ
ζ' ,

"

και η

.

έΗlοτολ!ιν της '~lεpας--K01νότητoς -πρσς"'τΌν
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ΙΙρος αύτην κληρικων και λαϊκων, κα/ τοποσοστον της άναλογίας; δεαντως
και συνεμορφουντο... Δια_ τουτο άκριβως και δ τέλειος του Εύαγγελίου νόμος
έ γ ρ ά φ η,

δια τουτο και οι ΙεροΙ. κανόνες

παραμόνιμος

ύπόμνησις του άνοθεύτου

ε γ γ ρ ά φ ω ς

και άλαθήτου

πνεύματος της «παρα

δοθείσης πίστεως» και άποφυγην πάσης παραχαράξεώς

«όσκητικοπνευματικα»
ούδε

ή

ένίοτε

κριτήρια. τωνάνθρώπων...

έξωτερικη

της

άσκητικότητος

παρεδόθησαν ώς

των άπο τα έκάστοτε

Ούτε ή πολια της ύπήνης,

έπίφαως

εΙναι

δυνατόν

ποτε

ν' άποτελέσουν κριτήρια 'Ορθοδοξίας, ·έφ' σσον έλλείπει έκ των άνωτέρω ή
ταυτότης και συμφωνία προς τα ύφηγούμενα ύπο της

.Εκκλησίας.

τα παρόμοια άντιμετωπίσαντες και οι των Κολλυβάδων εξαρχοι και γνω
ρίζοντες καλως την άπατηλότητα και φαινομενικην πολλάκις άξίαν των ά
σκητικοπνευματικων κριτηρίων, εγραφον προς τους άντιφρονουντας:

«'Άνθρωπε, μη μου λέγης τουτον τον γλυκυν και πρζίον, τουτον τον σώ

φρονα, τον εύλαβη, τον Ιερωμένον. Άλλα αν άγαπξiς, ύπόθες στι εΙναι ό Πέτρος η ό Παυλος η και αγγελος έξ ούρανου: ούτε αν εΙναι τοιουτOl μεγάλοι
αγιοι φροντίζω έγω δια, την άξίαν των προσώπων' διότι έγω δεν άναγινώσκω

νόμον και προσταγην δουλικήν, ιάλλα νόμον βασιλικόν' σταν δε άναγινώσκων
ται γράμματα βασιλικά, παν άξίωμα των δούλων ας lιήσυχάζη. Τί μου φέρεις

είς μέσον τον δείνα και τον δείνα; ό θεος δεν θα σε κρίνη άπο την άμέλειαν
των συνδούλων σου, άλλα άπο την προσταγην των θεϊκων νόμων του. Έπρό
σταξα, θέλει σου είπεί έν ήμέρςι κρίσεως' επρεπε να πεισθης είς την προστα
γήν μου και ΟΧΙ να προφασίζεσαι τον ενα και τον αλλον κα/ να έξετάζης τα
κακα των αλλων.

:.Έπειδη ό μέγας και βασιλευς Δαυιδ ύπέπεσε είς μίαν άμαρτίαν μεγά
λην,

δρα δεν φοβείσαι μήπως και συ ύποπέσης; ναί, βέβαια, και κίνδυνος

μεγάλος εΙναι! Δια τουτο λοιπον πρέπει να προσέχωμεν' και τας μεν άρετας

των άγίων μόνον να μιμούμεθα' εί δε καί ποτε ήκολούθησε και είς έκείνους,
καθο άνθρώπους, καμμία άμέλεια η παράβασις νόμου, ήμείς πρέπει να την

άποφεύγωμεν πάραυτα, διότι δεν θα κριθωμεν άπο τους συνδούλους μας,

άλλ' άπο τον Δεσπότην μας θεόν , είς τον όποίον και θέλομεν δώσει λόγον
δια πασαν πραξιν και λόγον μας»

(153).

Συνεπως κανων κα/ γνώμων σωτή ριος προς τον όποίον πάντες δέον να

άποβλέπωμεν,

θα άποτελουν πάντοτε αι «KανOνΙKαl»

της Έκκλησίας

διατά

ξεις, των λοιπων άπάντωΥ συνιστώντων «στοιχείων του κόσμου» τρεπτων και
άλλοιωτων, τα όποία σΤ,ε δεν Δφανίζουν, άμαυρουν κα/ κλονίζουν την εύτα
ξίαν του θείου οίκοδομήματός Της! Πλην τούτου ήμείς είς ούδένα συνεστή
σαμεν να άκολουθήση

την τακτικην

«ί'ψηλης γνώσεως» και άπαλλαγη
του:.

(Ε.Ε.· σελ.

12,

ήμων δια να άπολαύση

της ήμετέρας

συγχρόνως της έν σκότει «διαπορεύσεώς

<Όρα 'και θέσιν

Ι'). <Ό,τι έπράξαμεν και πράπομεν, έ

νεργουμενέξ ύπακοης και σεβασμου προς τα ύπο της άγίας Έκκλησίας έντελ

λόμενα «πρόσωπα άνθρώπων μη θαυμάζοντες»

153.

Σ .θ.Μ., σελ.

116 - 7.

(Ίουδ.

16).

.
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Ένταυθα δμως ας μας έΠITρέψ:rι ό άναγνώστης να άναφερθωμεν δια τε
λευταίαν φοραν εΙς το έπίμαχον θέμα της σωμαηκης προετοιμασίας των συνε

χως κοινωνούντων δια να ύποδείξωμεν άναλυηκως και άπλως τον μεγόλον
6αθμον ένοχης των φωνασκούντων δη οί άδιορίστως προσερχόμενοι, έφ' δσον
δεν έφαρμόζουν το τριή,μερον, τυγχόνουν «καταφρονηται της προ της θείας
1-1εταλήψεως καθαιρούσης και άγνιζούσης νηστείας»! <Ως εϊδομεν προηγου

μένως, ή Ε.Ε. έκλέξασα το πλέον άναρμόδιον χωρίον έκ των έργων :ro:υ Ιε

ρου Νικοδήμου όμιλουντος περι «τριημέρου», άπεφόνθη δη τουτο άποτελεϊ
και πΊν πλέον έκφραστικην αποψιν έν προκειμένψτου άγίου άνδρός. Πληρσ
φορήσαντες τους άναγνώστας μας δια της ύποσημειώσεως 138 δη τουτο έγρό
φη εΙδικως δια τους έν κόσμψ έγγόμους λαϊκούς, οϊnνες κατα ηΊν τότε συνή

θειαν μετελόμβανον Δνα μηνα, ΠΡOσθέTaμεν ένταυθα τα άκόλουθα:

Έπειδη την έποχην της συγγραφης το:υ άνωτέρω Νικοδημικου χωρίου,
άλλα και μέχρι σήμερον έν <Αγίψ 'Όρει ή Μετόληψις ένεργεϊται μόνον έν
Σαββότψ, το «τριήμερον», άκουόμενον ως προετοιμασία δια την θείαν Κοινω-'

νίαν, ούδεν ~Tερoν σημώνει παρα νηστείαν.

μ ι α ς

ΔIό~ ή Τετόρτη και Παρασκευη νηστεύονται οϋτως
νον και άπο τους

μ η

ήμέρας! Διατί και πως;

11

.μ ε τ α λ α μ β ό ν ο ν τ α ς.

αλλως δλον τον χρό
Συνεπως το μόνον το

οποϊον προσθέτει, προκειμένου να μεTαλόβ:rι ό άνα τριόκοντα - 'ήμέρας προσερ

χόμενος εΙς το ΜυστήρΙόν, είναι ή νηστεία της Πέμπτης, προκειμένου να
μεθέξ:rι κατα Σόββατον των άχρόντων Μυστηρίων. "Ας ϊδωμεν τώρα και την
προεΤOlμάσίαν του

καθημερινως

η

συνεχως μεταλαμβόνοντος,

έξετόζοντες

όλόκληρον τον έβδομαδιώον κύκλον.
Νηστεύει την Δευτέραν, έγκρατεύετω την Τρίτην' νηστεύει την Τετόρ
την, έγκρατεύεται την Πέμπτην' νηστεύει την Παρασκευήν, έγκρατεύεται το
Σόββατον ως και την Κυριακήν. Συνεπως, ως φαίνεται καθαρως εΙς πόν-rας,
μίαν ήμέραν νηστεύει και μίαν έγκρατεύεται. Οί όπαδοι του τριημέρου, άπαιο

τουντες απο τους συνεχως κοινωνουντας και μίαν έστω ήμέραν νηστείας,
ε Ι δ ι κ ω ς δια την θ. Μετόληψιν, τί θα συμ6fί; <Απλούστατα, θα πρέπ:rι

oU:

τος να νησTεύ:rι συνεχως σλον τον χρόνον. 'Ιδου όποϊος ό παραλογισμος των
έτπζητούντων ,άπο τον συνεχως μεταλαμβό νοντα προετοιμασίαν περισσοτέραν

των καθιερωθέντων

,

νηστίμων

ήμερων

και της προσθέτου

συνεχους

έγκρα

τειας.

Δια τον άραιως μεταλαμβόνοντα είναι εϋκολον και έπιβόλλεται να νη

σιεύση την άνωτέρω ήμέραν έπι πλέον των καθιερωθεισων' δια τον άδιορί

στως δμως κοινωνουντα τουτο καθίσταται άδύνατον, έκτος έαν διακόψπ το
«συνεχες» της προσελεύσεώς του. Τουτο Δκριβως ηνόγκασεν και ήμας, σταν

έγρόφομεν τον γενικον όρισμον .της σωμαηκης προετοιμασίας των μελλόν
των μεταλαβεϊν να σημειώσωμεν το «δι' έγκρατείας», έχοντες άκριβως ύπ'

ψει την περίπτωσιν των συνεχως μεταλαμβανόντων.

0
.

Κατ' ακολουθίαν άμαρτόνουν μεγόλως και θα δώσουν φρικτον λόγον έν

ήμέρζι της κρίσεως οί διαβόλλοντες ήμας ένταϋθα και άπανταχοϋ ώς δηθεν
τρώγοντας και κρέας είσέτι και δη «άφ' έσπέρας» και έν

auvexelQ.

την πρωiαν

μεταλαμβόνοντας. Και ήμεϊς μεν έχομεν τελείως εΙρηνικην την συνείδησιν
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ώς ούδεν παρα την έκκλησιαστικην παράδοσιν ένεργουντες. Οί κατηγορουν
τες δμως .ήμας και δια της ποικίλης διαβολης των έμφανίζοντες μοναχους

του Άγίου 'Όρους ώς καταφρονητας της νηστείας κω «τολμητίας αύθάδεις»
άναισχύντως και ίταμως προσερχομένους είς το Ποτήριον της Ζωης, πως εΙ

ναι δυνςιτον να εχουν άνεπαυμένην ηΊν συνείδησίν των; πως θα ύποφέρουν
το όργισμένον πρόσωπον του κριτου έν «ήμέρςι φοβερζί» οτε και θα άπαιτη

efj παρ' αύτοϊς λόγος δια το δημιουργηθεν είς τας ψυχας των άπλουστέρων
σκάνδαλον;

"Ας μελετήσουν, λοιπόν, έν ταπεινώσει και είλικρινη διαθέσει μαθητείας
το θέμα, ας γνωρίσουν καλως όποϊον το της 'Εκκλησίας έν προκειμένψ κή
ρυγμα, και τότε δια πατερικων μαρτυριων έξ άθολώτων πηγων πληρώσαντες

εαυτούς, εϊllεθα βέβαιοι δτι θα άλλοιωθουν την «καλην άλλοίωσιν», ύπέρμα
χοι άντl πολεμίων γενόμενοι της «κεχαριτωμένης συνηθείας» της συνε.:ωυς
θείας Μεταλήψεως, σπερ έκ καρδίας εύχόμεθα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έαν δια τους άνα τριάκοντα ήμέρας μεταλαμβάνοντας είναι ύπεραρκε
Τ3ν (<<πολλψμαλλον») να νηστεύουν μίαν ήμέραν προ εκάστης θείας "\ι1ετα
λήψειι;ς (πλην της γενικως έπιβαλλομένης νηστείας της Τετάρτης και Παρα
σκευης), πως δεν εΙναι ίκαν:ι) δια τους καθημερινως η τρις και τετράκις εβδο
μαδιαίως κοινωνουντας ή συνεχης έγκράτεια (πλην των καθιερωμένων νη
1

ί

j :
ι

,

i
1

Ι
ί

'

στειων), ητις έγκράτεια, έκφραζομένη δια μονοφαγίας και καθημερινης άνε
λαίου έσπερινης διαίτης

-

«και μ' δλον όπου άπο τους θείους Κανόνας νη

στεία προ της Μεταλήψεως ού διορίζεται»
ματικότητος και λιτότητος άσκητικης

-

άποτελεϊ οντως εκφρασιν πνευ

(154) ;

•

154.

Παρα το Εύαγγελικον «μη γνώτω ή άριστερά σου τί ποιεί ή δεξιά σου», εϊμεθα

ένταυθα, υποχρεωμένοι να δηλώσωμεν δη και ήμείς την άνωτέρω διακρατουμεν τάξιν,
συγχωρουντες αμι;ι έκ καρδίας τους διαβάλλοντας ήμας, ίδίι;ι δε τους δημοσίι;ι πράξαντας

τοίίτο Ί. Μονην Μ. Λαύρας και Ίεροκοινοηκην Έmτροπήν, ώς δηθεν δηλαδη καταλύ
οντας τα πάντα άφ' έσπέρας και την πρωίαν προσερχομένους είς την μετάλήψιν των Ά
γιασμάτων Ι ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

Ό δρος «Μακρακισμός.. έχει σχέσιν τινά μέ την κατηγορίαν
των πιστων οίτινες

μεταλαμβάνουν «συνεχως» έφαρμόΖοντες

την «κατά δύναμιν νηστείαν ••

;

θΕΣΙΣ Η. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Εις μίαν πεΡlOχην 'Ορθοδόξου Μοναχισμου, ώς εΙναι το <Άγιον 'Όρος,
ητο ολως αδύνατος ή γένεως της ανnασκηπκης ,και άνηπαραδοσιακης θεω
ρίας της συνεχους θ. Μεταλήψεως, ανευ προηγουμένης νηστείας

Το ΚΡΙ

...

νόμενον φρόνημα, λοιπόν, δεν έπενοήθη έν <Αγίψ 'Όρει, αλλ' εισηλθεν ε
ξωθεν εις αύτό; και προσέβαλε την άπωτάτην ερημον

. ..

Γεννήτωρ του δια

βλητου τούτου φρονήματος εΙναι ποίος αλλος; ό Μακράκης. ουτος παρέ
λαβεν εν 'Ορθόδοξον φρόνημα, ώς είναι ή συνεχης θεία Μετόληψις, και το

κατέστησε κακόδοξον, κηρύξας το αδιάφορον της νηστείας προ αύτης. Και
εκτοτε ή σύνθεως αϋτη, 'Ορθοδόξου φρονήματος και κακοδόξου έρμηνείας
του, έγένετο γνωστη ύπο το ονομα «Μακρακισμός» Ε.Ε. σελ.

3.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Ένταυθα

οί κ. Εισηγηται συλλαμβάνονται

αΥνοουντες

την 'Ορθόδοξον

έπι του προκειμένου δεοντολογίαν, συγχέοντες έξ αγνοίας, τον θεοπαράδοτον
θεσμον της νηστείας μετα της Κυριακης έπίσης έντολης της συμμετοχης

εις

τον Μ υσηκον Δείπνον.

Ούδεις ίερος κανών, ούδεις ίερος πατηρ ούδαμου

και ούδέποτε

ένομο

θέτησαν όποία προσπαθεί να έπιβάλλτι ή Ε.Ε. την έποχην μόλιστα δημιουρ
γίας του θ' Άποστολικου

κανόνος οί ΠlΟΤΟΙ μετελάμβανον

έν συνάξει τρις

και τετράκις της έβδσμάδος,

ένψ τας λΟffiας ήμέρας έκ του φυλασσομένου

εις τους οϊκους

"Αρτου.

των ΤιΡίου

Πότε,

παρασυρθη και έκείνοι ύπο «ΜακραΚlΟnκων»

συνεπως,

ένήστευον;

διδαχων;

11

εΙχον

Ό ίερος Χρυσόστο

μος έπανειλημμένως δεν έτόνισεν την διαφοραν του νηστεύειν κω μεταλαμ
βάνειν;

«Ού γαρ ταύτον Πάσχα και Τεσσαρακοστή, αλλ' ~τερoν Πάσχα και ~τε
ρον Τεσσαρακοστή'

(ή θεία Λεπουργία.
τέταρτον, μαλλον δε

\'

η σ τ ε ί α

τεσσαρακοστη

μεν απαξ του ένιαυτου

Σημ. ήμετέρα.)
ό σ ά κ ι ς

έ σ τ ι ν,

γίνεται, το πάσχα

τρίτον της ;έβδομάδος,

β ο υ λ ώ μ ε θ α'

εση δ' οτε και

π ά σ χ α

γ α ρ

ο ύ

,αλλ' ή προσφορα και ή θυσία εις έκάστην γενομέ

νην σύναξιν» (155) .

.

Πόθεν, λοιπόν, ή γένεσις της ανnκανονικης διδαχης της μη συνεχους

Κοινωνίας ανευ συνεχους νηστείας, έξ ης παρεσύρθησαν και οί αγαθοι συν
τάκται της Ε.Ε.; Περι αύτης εϊπομεν ίκανα έν τψ οικείψ τόπψ. Ή μακρο
)ζ ρόνιος πρόληψις και ή κακίστη συνήθεια της αραιοτάτης θ. Μεταλήψεως

συνοδευομένη ύπο της πλήρους έλλείψεως καλου παραδείγματος και διαφω
ησnκου κηρύγματος, κατέστη πλέον παγία και παραμόνΙιμος κατάστασις, ωστε

155.
Βενετίας

Λόγος «είς τους τα πρωτα Πόσχα νηστεύοντας», Τόμος

1741.

lος, στήλη

611,

~Kδ.

-202
να θεωρητω ασέβεια πασα προσπάθεια ύπακοης εις την «κανονικην» φωνην
της 'Εκκλησίας, ώς έρχομένην εις αντίθεσιν με το έπικρατησαν εθος!

Και ένψ δια το νηστεύειν γενικως ώρίσθησαν τακται περίοδοι και ήμέρω

δι' ολον το έκκλησιασnκον ετος, ώς και ό τρόπος έφαρμογης αύτου, δια την
προσέλευσιν εις το ύπερφυες :Μυστήριον έτονίσθη δεόντως και ύπο της Κω
νης Διαθήκης αλλ' ιδιαιτέρως των άγίων πατέρων το «όσάκις», κατόπιν της

προσωπικης δοκιμασίας και της «κατα δύναμιν νηστείας». Ό θείος και πάλιν
Χρυσόστομος, έρμηνεύων το ανωτέρω χρονικον έπίρρημα «όσάκις» παρατηρεί:

«<Οσάκις δε ειπων (ό Κύριος) κύριον έποίησε τον προσιόντα,
ή μ ε Ρ ω ν

π α Ρ α τ η Ρ ή σ ε ω ς

,α π α λ λ ά ξ α ς

αλλαχου:

«<Όη ου μόνον ουκ έκέλευσε

ίιλλα και

α π έ λ υ σ ε

(ό Χριστος)

ήμας της ανάγκης ταύτης

προσόδου εστω ήμϊν το .καθαρΟν συνειδός»

».

π ά σ η ς

α υ τ ό ν

παρατηρεϊν

».

Και

ήμέρας,

Και πάλιν:

«Χρόνος

(156).

'Επειδη δμως τα της σωμαηκης προετοιμασίας έξητάσθησαν έπαρκως εΙς

την προηγηθεϊσαν Ζ' θέσιν, ένταυθα θ' αναφερθωμεν μόνον εΙς τας νέας έν
στάσεις της Ε.Ε. μίαν των όποίων και παραθέτομεν ευθυς αμέσως.
«Δια τουτο πρέπει πάντοτε να :διαχωρίζωμεν την συνεχη

θείαν Μετά

ληψιν απο την άμαρτωλον κατάργηων ύπο του Μακράκη της προ αυτης κα
θαιρούσης και άγνιζούσης νηστείας. <Όη οϋτως εχει ιή αλήθεια, μεταφέρομεν
έ:κ της έφημερίδος του «Λόγος» αριθμ.

911, 914

αυτολεξει τα έξης:

πίστεως Ίησου ΧΡlΟτου δικαιωθεις και μετάνοήσας

«<ο έκ

(σημειωτέον δη ή μετά

νοια κατα τους πατέρας σταματα μόνον εΙς τον τάφον. Σημ. ήμετ.) και έλε
ιιθεις και αφεσιν άραρηων λαβών, είναι έλεύθερος απο νηστειων και έκτε

λέσεως τύπων έξωτερικων, διόη ουτος λατρεύει τψ θεψ έν πνεύματι και
άληθείςι ... ».

ουδεις

των

<Αγίων

διενοήθη

τοιαυτα.

Άλλ' ίδου

που

δύνατω

να όδηγήση ή ύπερφροσύνη καη ή αγνοια του πλούτου της ασκηηκης πείρας.
Αύτην ακριβως την θέων κατεδίκασε δι' έγκυκλίου της ή 'Εκκλησία της <Ελ_
λάδος,

χρησιμοποιήσασα

όπαδούς του

βαρυτάτας

έκφράσεις,

δια

τον

Μακράκη

της

ΕΙσηγηηκης

και τους

» E.E~ σελ. 3.

,Ανεγνώσαμεν

την

μνημονευομένην

ύπο

'Εκθέσεως

έγκύκλιον, αλλ' ουδαμου αύτης ϊδωμεν «αύτην ακριβως την θέσιν». Καταδι
κάζετω έξ ύπαρχης και έν πλάτει ή περι τρισυνθέτου θεωρία του ανδρός,

αλλα ταέν συνεχείQ. αύτης λεγόμενα, γέμουσι τοσούτων αναληθειων και
παραποιήσωμεν της αληθείας, ωστε κατεφρονήθη και ύπ' αυτων των πολε
μίων του Μακράκη, ουδεις χρησιμοποιήσας κατ' αύτου το «θολερον» ύλικόν
της, πλην της νυν παρουΟ1αζομένης περιπτώσεως.

j\lήπως δμως και ό μοναχος θεόκλητος δεν διαπράττει το αυτο του δι
δασκάλου σφάλμα γράφων έν σελίδι

314

του εργου του «Ό αγιος Νικόδημος»

τα κάτωθι, ύπενθυμίζοντα έκ του ασφαλους την ανωτέρω πρότασιν του Μα
κράκη

;

«Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται πρόδηλον, δη ή άγιότης του βίου

αποτελεί την προϋπόθεσιν προσόδου εις το Ι\ιΙυστήριον της θ. Μεταλήψεως,

156.

Αύτόθι ι τόμος 10ςl στ.

611.
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διόη

«δ

1

Κ α ί ω

ο ύ

κ ε

i τ α ι

ν ό μ ο ς».

•Αλλα

άπο τους

ά τ ε-'

λ ε ϊ ςάπαπουνται μέσα τινα παιδαγωγίας Kαi προετοιμασίας προς το Μ υ
στήριον. Εις τα :μέσα ταυτα ύπάγονται ή έξομολόγησις, ή συντριβή, ή ικανο-'
ποίησις, ή άγρυπνία, ή προσευχή,

ή

ν

11 σ τ ε ία).

των άνωτέρω σκέψεων του δεν άφήνει να
τα τOlαυτα

μέσα

προετοιμασίας

tvvoIlefi

παρέλκουν;

όμοίως άστοχήσαντα ΣίφνlOν διδάσκαλον

Διατί,

Και έρωτωμεν'

δια

ση δια τους «τελείους»
λOlπόν,

κατηγορεί

τον

;

Γεγονος πάντως είναι δη οϋτε την άνωτέρω έγκύκλιρν της Συνόδου,

άνέγνωσαν ΟΙ κ. Εισηγηταί, οϋτε τους πλήρεις λόγους των άναφερομένων
τευχων του «Λόγου» ητοι τα φέροντα αϋξοντα άριθμον

και

911

τουτο

914.

άποδεικνύεται λίαν εύκόλωςέκ των έσφαλμένων Είσηγητικων παραπομπων

εις τον «Λόγον» άφ' ένός, και έκ της άγνοίας, άφ' έτέρου, του χρόνου έκ
δόσεως της Συνοδικης έγκυκλίου, ωστε να γράφη ό μοναχος θεόκλητος:
ή Έγκύκλιος της Έκκλησίας της Έλλάδος του

1897 ( ; ))

(Ε.Ε.

« ...
σελ. 11),'

Ώς σμως είναι γνωστόν, ή έγκύκλlOς έκυκλοφόρησε κατα Δεκέμβριον του

1878,

ητοι εϊκοσι σχεδον ετηένωρίτερον της άμφιβαλλομένης χρονολογίας,

των κ. συντακτων !Παρα ταυτα το σύνολον του ϋφους της Ε.Ε., διεκδικεί
θέσιν άνωτάτης αύθεντίας των προκειμένων θεμάτων, άδιαφορουσα δια τας
συνεπείας μιας τOlαύτης προχειρότητοςώς και της τεραστίας εύθύνης της
άπένανη της Ί. Κοινότητος, του πλήθους των άδελφων μοναχων'

ώς και

συνόλου της κοινης γνώμης.

"Ας έξατάσωμεν δμως λεπτομερέστερον

την προηγουμένην άναφερθεϊ

σαν περι νηστείας περικοπην έκ του «Λόγου» της 7ης Σεπτεμβρίου
ροντος Νο

914,

και ούχι

911, 914,

1891,

φέ

ώς άνακριβως άναφέρει ή Ε.Ε. Μετα την

λέξιν «άληθείQ» εις ιΊν και διακόπτουσι, ώς εϊδομεν, την περικοπην ΟΙ κ. Εί
σηγηταί,

ό συγγραφευς

συνεχίζων

συμπληροϊ

ώς

έξης

τον

περι

νηστείας

λόγον του.

«Και μόνον χάριν της άνυψώσεως
ό φ ε ί λ ει

ν α

ν η σ τ ε ύ η

δ ι α τ ε τ α γ μ έ ν α,
ρέωσίν . των

κ α ι

TGJv

άτελων και άσθενων

ν α

έ π ι τ ε λ

fi

Tfi

πίστει

π ά ντα

τ α

,μη σκανδαλίζων αύτούς, , άλλα βοηθων είς την στε

δια του φωησμου και της άναγωγικης σκέψεως έκ των τύπων

είς την ούσίαν». Δηλαδη ένταυθα εχομεν ούχι κήρυγμα καταργήσεως της νη

στείας, ώςάποφαίνονται ΟΙ κ. Εισηγηταί, άλλα
ν ε ί α

τ ο υ

σ κ ο π ο υ

κ α ι

π λ η μ με λ η

φ ύ σ ε ω ς

α ύ τ η ς.

έ Ρ μ η

'Ήτοι, ένψ η

Έκκλησία δέχεται την νηστεία ώς άναγκαία και δια τους τελείους μη θεω
ρουσα ταύτην άπλουν «τύπον», ό Μακράκης την θεωρεϊάκολουθητέαν έκ
μέρους των «τελείων», προς άποφυγην σκανδαλlΟμου και μόνον, των εισέη

«άτελων». 'Ασφαλως ή θέσις αϋτη δεν -άνταποκρίνεται προς την Όρθόδοξον
περι νηστείας διδαχή ν, άλλα ούδόλως πάλιν έκφράζει και το συμπέρασμα
της Ε.Ε. όμιλούσης περι «καταργήσεως» της νηστείας Ι Είς δε το φύλλον

του «Λόγου», της 17ης Αύγούστης

1891,

ενθα και μας παραπέμπουν

oi

911

κ. Εί

σηγηταί, χωρις δμως ν' άναφέρωσι 11 έξ αύτου, σημειουνται μεταξυ και των
αλλων και τα κάτωθι σχετικά. «Έπι ,έρωτήσεως:

Κύριον Κ.Γ.Π. φοιτητην έκ Γαργαλ~άνωY.

« ...

Το πνευμα της νηστείας.

σφάλλετω ό καθηγητης την
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νηστείαν όποδιδους εις καλογηρικην ιδιοτροηίαν και πονηρίαν. Έν τοϊς Εύ
αγγελίοις γίνεται λόγος περ} νηστείας (κα1 τρόπου νηστείας), ό δε
ένήστευσε

40

' Ιησους

ήμέρας και νύκτας έν Tfj έρήμψ. Ώσαύτως και ΟΙ 'Απόστολοι

ένήστευσαν και περι τούτου γίνεται λόγος έν ταϊς ηρόξεσιν αύτων». Και πε;.,

ραπέρω:

«Το πνευμα της άληθους νηστείας το μη τρώγειν την τροφην της

άδικίας και φεύγειν το κακόν

... ,

παρεγνώρισεν άληθως και διέφθειρεν ή

άμόθεια και ή άπαιδευσία, τουτο μεν μεταστρέψασα αύτην εις άλλαξοφαγίαν

:If!
;'1
11

ί

και ΠOlκιλοφαγίαν και -άπο βρωμότων μόνον

άποχήν,

τουτο

δε

άνήγαγεν

αύτι)ν εις αύτοσκοπόν. Άλλ' ούκ έπι τοιαύταις νηστείαις εύαρεστεϊται ό θεός,
ώς αύτος βεβαιοϊ >.

ι,

Συνεπως ούδε είς τας ύπο της Ε.Ε. έκλεγεϊσας
παρουσιόζεται ό Μακρόκης

π ο λ έ μ ι ο ς

της

περικοπας

του άνδρος

νηστείας, ώς ήθέλησεν να

τον παρουσιόση. 'Ανηθέτως μόλιστα, ώς έκ της άκολουθούσης περικοπης έμ
φαίνεται

ηης σημειωτέον έγρόφη το αύτο ετος με το ύπ' άριθμ.

-

λον του «Λόγου»

« ...

φύλ

ό άνηρ έξεθείαζε και έτίμα τον θεσμον της νηστείας:

-

'Εκ της Εύαγγελικης νομοθεσίας

σ τ ε ύ ε ι ν

914

ύ π ο χ Ρ ε ο ύ μ ε θ α

ν η~

καθόσον δυνόμεθα,και έλεεϊν έφ' Όσον δυνόρεθα, και προσεύ

χεσθαι άδιαλέίπτως, καθόσον δια προσευχης κ α Ι

ν η σ τ ε ί α ς

και έλε

ημοσύνης άγιόζεται ή φύσις ήμων, κα1 δια της τριπλης ταύτης άρετης άναι
ρείται πασα κακία και νικαται εις τέλος ό άρχηγος της κακίας Διόβολος. 'Εν
προσευχη και

VIlaTelQ

έκδιώκονται

τα δαιμόνια και προσεγγίζομεν

τψ θεψ

και γινόμεθα κοινωνοι της ;μακαρίας και άφθόρτου θείας φύσεως. 'Εθισθωμεν
λοιπόν, νηστεύειν πρωτον κατα το

κ α θ ι ε Ρ ω θ ε ν

ε θ ο ς

της άγίας

ήμων 'Εκκλησίας και εΙτα νηστευτέον κα1 κατα τα άνώτερα της νηστείας εϊδη,
~ ω ς

κ α

λ ί α ς

ή μ ε ϊ ς

i

κ α Ι

' Ι.

ό

ν η σ τ ε ύ σ ω μ ε ν
Π Ρ ό δ Ρ ο μ ο ς

μηνεία Καινης Διαθήκης, Τόμ. Α' σελ.

.Εαν

κ α Ι

ώ ς

Μ ω ϋ σ η ς,

ό

Ή

Β α π τ ι σ τ τ ή ς ... » ( cE ρ

163) .

εΙχον και τα άνωτέρω ύπ' οψει των ΟΙ κ. συντόκται, άσφαλως δεν

θα ήδίκουν τον ανδρα είς το σημείον τουτο· άρκεται αΙ λοιπαι άτέλειαι και
κακοδοξίαι του.
'j

"

Πλην τούτου, διατι ό εΙς έκ των συντακτων μοναχος θε

όκλητος Διονυσιότης, διαπ λέγομεν, οτε εγραφε τα αρθρα του «ΜακραΚΙ0λο
γία» έν ετει

1953 - 4

κυκλοφορήσας
εις σελ.

εις την

ταυτα εις

301 - 316,

«cAγιορειηκην Βιβλιοθήκην »,
την συλλογην «' Αθωνικα ανθη»

άναθεωρήσας

και

έν ετει

και

1963

δεν άναφέρεται ούδόλως και εις την προκειμένην « κακο

δοξίαν » του Μακρόκη, έαν οντως ουτος ητο συνήγορος καταργήσεως αύτης
Διαπ

π ό ν τ ε ς

;!

ΟΙ κατ' αύτου συγγρόψαντες δεν άναφέρουσι ούδεν σχε

τικόν, ούδε αύτος ό μέχρι ύπερβολων άφιχθεις καθηγούμενος Φιλόθεος Ζερ·

βακος, ούδε ό άγιορείτης λόγιος και σύγχρονος σχεδον του ανδρός, Δανιηλ
ό Σμυρναϊος ό Κατουνακιώτης; Ούχι διότι ούδέποτε ουτος κατήργησε η έδί
δαξεν κατα της έφαρμογης της νηστείας;

Καιρος Όμως να ϊδωμεν έκ του

σύνεγγυς και τα έπιχειρήματα της Συνοδικης έγκυκλίου του

1878,

προς πλη

ρεστέραν διαφώτισιν της έρευνωμένης πτυχης της πολυσχιδΌυς δρόσεως του
Σιφνίου διδασκόλου.

« Τελευταίον δε κατεβίβασαν την .Ιερότητα του Μυστηρίου της θείας Εύ

·-205
χαριστίας τοσουτον, γράφει το Συνοδικον εγγραφον, &οτε να έπηρέπου" εις

τους περι αύτους να προσέρχωντω εις κοινωνίαν του άχράντου σώματος και
αϊματος του Κυρίου ήμων 'ΙησουΧριστου ανευ της διατεταγμένης και κα
θιερωμένης δοκφασίας, άπαηούσης την ένώπιον πνευμαηκου Ιερέως έξομο
λόγησιν και την προσήκουσαν προπαρασκευην δι' άληθους νηστείας, έσωτε

ρικης τε και έξωτερικης κατα το πνευμα της 'Εκκλησίας και την Ιεραν αύτης
ΙΙαράδοσιν' διόη άληθης νηστεία εΙνω ούχι μόνον ή άπο βρωμάτων άποχή,

άλλα Kαi ή άπο των παθων άλλοτρίωσις...

' Αλλα

και αύτο το μυστήριον της

των άχράντων και φρικτων μυστηρίων κοινωνίας δεν άφηκαν άπεριύβριστον,

προφάσει και πόλιν της των άρχωοτάτων της 'Εκκλησίας έθίμων εύλαβους
άνορθώσεως, ΚOlνωνουντες του παναχράντου σώματος και αϊματος δταν Θέλω
ΟΙ και δπως θέλωσι, δηλαδη μηδαμως προετοιμαζόμενοι δια της, ώς εϊρητα~

6ληθους έξομολογήσεως και της

,

f157 )

δ ε ο ύ σ η ς

π Ρ ο π α Ρ α σ κ ε υ fj ς»

.

Τίς δεν διαβλέπει εις τας άνωτέρω φράσεις μίαν άπέλπιδα προσπάθειαν
κατηγορίας

α ν ε υ

ά π ο δ ε ί ξ ε ω ς;

Διατί το Συνοδικον εγγραφον δεν

άναφέρει ποία ή καταστρατήγησις της «προσηκούσης προπαρασκευης
άλλαχου

γράφει,

«δεούσης

προπαρασκευης»;

'Ασφαλως

»,

θα ήννόει

11

ώς

και θα

άπήτει, κατα τα τότε ώς και σήμερον ένταυθα κρατουντα, νηστείαν ώρισμένων
ήμερων

προ έκάστης

θείας

Μεταλήψεως,

:άγνοουσα

Cινή:κων εις την κατηγορίαν των «άδιορίστως»

συνεπως

έφαρμόζοντες

δη

ΟΙ κατηγορούμενOl

και συχνως κοινωνούντων και

o\:JTOI την «κατα δύναμιν νηστείαν» ένήργουν άκρι

βως δ, τιάπήτει έξ αύτων ή 'Εκκλησία, ητοι «τηνδέουσαν προπαρασκευήν».

'Ότι τοιαύτη

ilTo

ή άπαίτησις του Συνοδικου έγγράφου άΠOδεIΚνύεταI

τράνως έκ της συνεχείας

περι

αύτου, εις την όποίαν προσπαθεί ν' άποδείξη

δη

ό ιερος Χρυσόστομος έκήρυττεν έν τη έποχη του προσέλευOlν εις το Μυστή
ριον

μ ό ν ο ν

α υ τ ο υ,

μ ε τ α

τ α ς

μ ε γ ά λ α ς

ν η ισ τ ε ί α ς

τ ο υ

έ ν 1

παραποιουσα και περικόπτουσα τεχνηέντως τον σχεηκον λόγον

του άγίου άνδρός! Παραθέτομεν την «άκρωτηριασθεϊσαν» περικοπην άκριβως
ώς έτέθη αϋτη εις την έν λόγψ έγκύκλιον.

</0

διδάσκαλος της Οικουμένης 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέγει:

«'Ε

πειδη το παλωον πολλοι προσήρχοντο τοίς μυστηρίοις άπλως και ώς ετυχεν ...
οϊ Πατέρες συνειδότες το έκ της ήμελημένης προσόδου γιγνόμενον άμάρτημα,
συνελθόντες έτύπωσαν ήμέρας τεσσαράκοντα νηστείας, ϊνα έν τώς ήμέρως
ταύτως καθαρθέντες μετ' άκριβείας ίίπαντες και δι' εύχων και δια νηστείας...

και δι' εξομολογήσεως και δια των αλλων άπάντων, οϋτω κατα δύναμιν την

157.
τοϋ

θεωροϋμεν τελείως περιττον να άναφερθωμεν ένταϋθα εΙς έτέρας κατηγορίας

Συνοδικοϋ

έγγράφου,

ώς

κα}

iι

κατωτέρω

σημειουμένη,

ύπενθυμίζουσα

Καϊαφικα

συνέδρια της πάλαι έποχης. «πρωτον μεν της άκολουθίας της θείας Λειτουργίας πολλα
μέρη άπέκοψαν' δεύτερον κοινωνοϋOl κατα πασαν Κυριακην έξομολογούμενοι άλλήλοις

~

ι
~

t
ΙΙ{

i

,
.

τα παραmώματα αύτων, δημοσlQ. λαϊκο} προς λαϊκούς, η

τάνόπαλιν. Τρίτον μη

~ύν~oς

fxe!

άρκεσθέντες εΙς

κληρικοΙ προς κληρικους κω

αυτο κα} γυναίκες

πληροφορίας, κατέστησαν...:..

έξομολογήΤΡΙα/, καθ'

aς

iι
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ήμετέραν μετα καθαρου συνειδότος προσίωμεν (τοίς άχράντοις μυστηρίοις) ~.

•Αναίρεσιν

των «πεΡIKoπίδων~ Συνοδικων δεν θα άπαιτηθfί να συντάξω

μεν ήμείς, δεδομένου ση οί αγιοί Μακάριος

-

Νικόδημος άνημετωπίσαντες την

αύτην ιάκριβως περίmωσιν εις την έποχήν των εγρφον τα άκόλουθα εις τους
πλαστογράφους της άληθείας:
«Δια τουτο και αύτοι (δηλ. οί παραποιηται των λόγων του άγιου άνδρός),

δεν πρέπει να λέγουσι μόνον ση λέγει ό Χρυσόστομος, .οηέτύπωσαν οί θείοι

πατέρες ήμέρας τεσσαράκοντα είς τας όποίας νηστεύοντες να μεταλαμβά

νωμεν. Άλλα πρέπει να στοχασθω<ην και τα προλεγόμενα και τα έπιλεγό
μενα, δπερ εις αύτον τον ϊδιον λόγον άναφέρει ό θείος οί)τος Πατήρ, και δια
ποίαν αίτίαν και προς ποίους κάμνέι την όμιλίαν. Διόη, ώς αύτοι δl1σχυρίζον
ται, άποδεικνύουσιν δη ό θείος Χρυσόστομος, μόνον εις την ήμέραν του Πά
σχα περιέλαβε την χρησιν τijς θείας Μεταλήψεως, το όποίον αν θέλουσιν

αύτοι οί ύπερασΠlOται της τεσσαρακοντάδος να συστήσωσι, πρέπει, κατα την
γνώμην των, η να μεταλαμβάνουν μόνον μίαν φοραν τον χρόνον, εις την

έορτην του Πάσχα δηλαδη και να όμοιωθουν με έκείνους, περι ων τότε ώμί
λει ό θείος Χρυσόστομος, η πρέπει να κάμνουσι δέκα τεσσαρακοστας τον χρό
νον, κατα τον άρι6μον δν αύτοι συνειθίζουσι να κοινωνουν.
~Eι δε το πρωτον δεν

OTtpyoum

και το δεύτερον δεν ημπορουν να κατορ

θώσουν, ας σιωπήσουν και ας μη κατηγορωσι προς τοίς άλλοις και τον θείον

Χρυσόστομον και τον άποδεικνύουmν ένανηούμενον κατα του το, ΟΧΙ μόνον
εiς τους Άποστόλους και Συνόδους Οικουμενικάς τε και Τοπικας και εις άλ
λους

πολλους

θεοφόρους

Πατέρας

διαλαμβάνοντας

περι

της

συνεχους

Μεταλήψεως, άλλα και εις τον ϊδιον τον έαυτόν του, καθόσον αύτος γράφει

περισσότερον άπο τους άλλους περι της συνεχους Κοινωνίας, Kαl εις πολλας
άλλας του όμιλίας, άκόμη και εις αύτην την ίδίαν λέγων:
βάλλης τουτοάλλα πρέπει να μου

«Μη λοιπον προ

δείξης έκείνο, ση ούτω έπρόσταξεν ό

Χριστος να κάμνης' διόη έγω σου δείχνω πως έπρόσταξε να κάμνης δλον το

έναντίον, Kαl ΟΧΙ μόνον δεν μας έπρόσταξε να παρατηρουμεν ήμέρας, άλλα
και μας ηλευθέρωσεν άπο τέτοιαν άνάγκην και παρατήρηOlν .

., Ακουσον,

λΟ1

πον τi λέγει ό Παυλος' σταν δε εϊπω τον Παυλον, τον Χριστον τον ϊδιον λέγω:
έπειδη ό Χριστος
νος

;

iiTo

ό κινων την ψυχην του Παύλου' τι λέγει λοmον έκεί

Παρατηρείτε τας ήμέρας και τους μηνας και τους καιρους και τους ένι

αυτούς;

Φοβουμαι μήπως ματαίως έκοπίασα εις έσας και σας έκήρυξα το

Εύαγγέλιον. Και πάλιν λέγει ..... Οσαις φοραίς ήθέλετε φάγει τον άρτον του τον,

και πίει το ποτήριον του το, όμολογείτε τον θάνατον του ΧΡlOτου' λέγων δέ,
δσαις φοραίς, ΕΚΑΜΕ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΝ
θΕΛΕΙ

ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΒΗ,

ΡΑΤΗΡΗΣΙΝ ΗΜΕΡΩΝ.»

ΕΛΕΥθΕΡΩΣΑΣ

ΑΥΤΟΝ

ΕΚΕΙΝΟΝ
ΑΠΟ

ΟΣΤΙΣ

ΠΑΣΑΝ

ΠΑ

'"

«'Ιδού, λοιπόν,. συνεχίζουν οί αγιοι, δη ό θείος Χρυσόστομος ΟΧΙ μόνον
~εβαιoϊ φανερα τον σκοπον Kαl την γνώμην του είς τους άγαπωντας να άκού

σουν τι)ν άλήθειαν, άλλα και προφητικως άνατρέπει την ύπο πολλων φιλο
νείκως παρατηρουμένην ταύτην της τεσσαρακοντάδος συνήθειαν». Και τελευ

τωντες, έπιλέγουν ΟΙ σοφο! Κολλυβάδες:

« 'Αλλ'

έπειδη αύτο! προβάλλουοιν
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ώς ύπέρμαχον της τεσσαρακοντόδος τον θεΙον Χρυσόστομον, και έκεΙνος Kα~

ταλύει ώς ίστον άραχνης τας έννοίας των, ιιμεϊς σιωπωμεν' και έρχόμεθα είς
τας αλλας ένστόσεις ~ (158).
Μετα την άνωτέρω ύπο των άγίων άναίρεσιν, ή γυρνότης των «συνοδι
Kων~ έν προκειμένψ έπιχειρημότων,

έφόνη τελείως συκόφυλλό ηνα προσ

τατεύοντα το κυρος της έκδοσόσης άρχης, λόγψ της διδαχης του τρισυνθέ

του, πίπτουν και αύτά, μη δυνάμενα να προστατεύσουν όλοτελως πλέον τους
άνωτέρω

συντάκτας,

έξ αύτων των ίδίων

βιαίως

άποβαλλόμενα Ι

πως και

διατί; Δια των έπομένων λόγων του συνοδικου έγγράφου μη δυναμένου να
καλύψη «έν τάφψ» και ύπο την ψευδη
νειων, την άπαστράπτουσαν

«κουστωδίαν»

των άναληθων

αϊγλην της αύτοκηρυπομένης

έρμη

άληθείας.

« 'Αλλ' ει και έπεκράτησεν ή συνήθεια αϋτη (ητοι να μεταλαμβάνουν ΟΙ
ΠlΟτοι κατα τας τεταγμένας των νηστειων έποχάς),
ο ύ δ ό λ ω ς

ά π α γ ο Ρ ε ύ ε ι

ή 'Εκκλησία ού μόνον

τοΙς' ,άληθως ,άξίοις να προσέρχωνται συ

χνότερον εις την θείαν μετάληψιν, άλλα μάλιστα έν
τ ο υ Ρ γ ί Q

...

π ό σ η

θ ε ί Q

λ ε ι

δια της έκφωνήσεως <φετα φόβου θεου πίστεως και άγάπης

προσέλθετε» προσκαλεΙ τους άληθως άγίους, οϋς προειδοποίησε δια του «τα

αγια τοΙς άγίοις» να προσέρχωνται εις την θείαν Μετόληψιν».

Τίς δεν παρατηρεΙ ένταυθα την

σ κ α ν δ ~ λ ί ζ ο υ σ α ν

σ ι γ η ν

των συντακτων της έγκυκλίου,άναφορικως με τον τρόπον της σωμαηκης

προετοφασίας των πιστων, τους όποίους και προσεκόλουν «έν πόση θείςι λει
τουργίφ> προς Μετάληψιν των άγιασμάτων

;

Έφ' σσον αϋτη συνετόγη προς

καταπολέμησιν των «καταφρονητων» του θείου Μυστηρίου,

δ ι α τ ί

δεν

διδάσκει τους πιστους τίνι τρόπψ θα ένήργουν άκριβως την δέουσαν πρόπα
ρασκευήν», προς Δποφυγην μιμήσεως του κακοδόξου Μακρόκη και των όπα

δων του;

'"

Άπλούστατα ειπουσα άνωτέρω ση το Μυστήριον προσφέρεται τοΙς «άλη
θως άξίOlς» (159)

και «άληθως

άγίOlς»

(160),

ων ή σημασία

εις τας παρακει

158.

Σ.θ.Μ. σελ.

159.

'Εκ των πολλων κω ώρωοτάτων τα οποΙα άναφέρει ό γνωστος είς ήμας πλέον

82-6.

l'ε6φυτος, περι των «άγίων» και δυναμ~νων να μεταλάβουν, παραθέτομεν τα πλέον ση
μαντικά, έκλεκτικως συλλεξάμενοι ταυτα.
«Και συνελόντι, αγιοι είσίν, ΟΙ άπεκδυσάμενοι τον παλαιον ανθρωπον, τον φθειρόμε
νον κατα τας έmθυμίας της άπάτης, συν ταΙς πράξεσιν αύτου και ταΙς έmθυμlαις, και
ένδυσάμενοι τον νέον και καινον ανθρωπον τον κατα θεον κτισθέντα έν δικωοσύνη και

όσιότητι της άληθείας, τον άνακαινούμενον είς έπίγνωσιν κατ' είκόνα του κτίσαντος αύ
τόν ... Και ϊνα το παν εϊπω, αγlOΙ ουτοι είσίν, ΟΙ το κατ' είκόνα κω το καθ' όμοίωσιν
προσεmκτησάμενοι καθ' α έποί:ησεν ό θεος τον ανθρωπον, πλάσας κατα μόνας τας καρ
δίας ήμων, άπλας, άπλάστους και άπονηρεύτους, κατα τον Μ. Βασίλειον, κω δλως κα
θαράς. Τί δε Ώπέρτερον της προς θεον όμοιώσεως; τοιουτOl μεν δη ΟΙ αγιοι.
σ υ

ό

π ρ ο σ φ ω ν ω ν

τ ο ι ο υ τ ο ς

ε Ι;

'Ά ρ'

ο υ ν,

«τα αγια τοΙς άγίοις» (ϊνα άπο σου πρωτον ό λόγος αρξητω)

.

Ούκ άκούεις του θείου Χρυσοστόμου λέγοντος, περι πάντων άπλως των προσφωνούν
των «τα αΥια τα/ς άγίοις», δη κω ήμεΙς, φησιν, ΟΙ τψ θυσιαστηρίφ προσεδρεύοντες, ά

μαρτία/ς συμπεπλέγμεθα, ώς όστέοις κω νεύροις ~αI σαρκι κω αϊματι συνδεδεμένοι; Ού
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μένας σημειώσεις, ούδεν ~τερoν ήδύνατο δι' αύτους ν' άπαπηθfj και να έννο
ηθΏ, ύπο τα ρήματα ταυτα, είμη το να διατελουν ανευ έπιτιμίου Kαl δια της
«κατα δύναμιν νηστείας» προαγνlΟθέντες. ΑΡΑ ή διδαχη του μοιραίου διδα
σκ6λου περι συνεχους

11

άδιορίστου

θείας Μεταλήψεως

των πιοτων και δη

των προσκειμένων είς την κίνησιν του «Λόγου», ούδεν το άπξiδoν παρουσιά
ζει συγκρινομένη προς την άληθη όρθόδοξον Παράδοσιν

Το χαλκευθεν

(161).

δε του Άποστόλου, δη και οΙ Ιερείς φηοιν, ασθένειαν περίκειντω, και προσφέρουσι πρω
τον ύπερ έαυτων,

lnenci

και των του λαου αγνοημάτων; Ούκ αύτοί,

i:oxatov,

οΙ προσκα

λούμενοι παρα σου αγιοι, αντιφωνουσι σοι «εΙς αγιος, εΙς Κύριος 'Ιησους Χριστος κ.λ.π.»;
Ούχι σά έστι ταυτα τα ρήματα, «ούδεις άξιος των συνδεδεμένων τώς σαρκικαίς έmθυμίαις
και ήδονώς προσέρχεσθω κλπ.»; Κα1 γαρ και κατα τον Νύσσης καν τη τάξει του βίου
διαφέΡΏς προς τους πολλούς, άλλα τη φύC!ει ούδεν τούτων διενήνοχας; της αύτης δε τού
τοις φύσεως κοινωνων, ούδε πλημμελήματος ειης αν ακοινώνητος' και μαρτυρεί ό μόσΧ<Υ;

θν ό Μωϋσης ύπερ του Ιερέως Ιερουργείσθω διέταξεν, ήμαρτηκότος πάντως και καθαρσί
ων δεομένου κα1 πλειόνων. Ειγε ή περι άμαρτίας θυσία, ή μεν ένος έκάστου των άλλων
χίμαρος

11

χίμαιρα ην έξ αίγων η αμνας έκ προβάτων, ή δε του Ιερέως μόσχος έκ βοων;

Μόσχος δε κα1 ή ύπερ πάσης συναγωγης

'Ισραήλ' ώς εΙνω δε το του ίερέως πλημμέλημα

αντίρροπον τψ πλημμελήματι πάσης συναγωγης

μεταληπτέον,Ι1
σ ε

και

'Ισραήλ.

''Η

τ ο ί ν υ ν

τωνόμοιοπαθων

δ ι α μ ε τ α ν ο ί α ς κ α θ α ι Ρ ο μ έ ν ο ι ς

ο ύ δ έ

σ ο ι

άγίωντοίς

μ ε τ α δ ο τ έ ο ν» Χ. Ν. σ.

κατα

65 -

6.

1βΟ. Ό αγιος Συμεων ό Νέος θεολόγος, έν τψ 33ψ αύτου λόγψ, ώς έξης χαρα
κ;rηρίζει τας τάξεις των άναξίων προς θείαν Κοινωνίαν:
«Πρέπει δε να ήξεύρωμεν, δτι πέντε τάξεις ανθρώπων έμποδίζονται απο τους άγίους
πατέρας να μη κοινωνουν.

Π Ρ ω τ ο ι

οΙ κατηχούμενοι, ώς α6άmιστοι. Δ ε ύ τ ε Ρ ο ι

οΙ βαπτισμένοι μέν, αγαπήσαντες δε τα αίσχρα και άδικα, διότι ουτοι ονομάζονται απο
στάται της ιερας ζωης, οΙον οΙ πόρνοι, οΙ φονείς, ΟΙ μοιχοί, ΟΙ αρσενοκοίται, οΙ παιδοφθ6
ροι, ΟΙ πλεονέκτω, ΟΙ αρπαγες, οί άδικοι, οΙ ύπερήφανοι, ΟΙ φθονεροί, ΟΙ μνησίκακοι, ΟΙ
παράνομοι, ΟΙ όποίοι οντες ΤΟlOυτοι δεν το αίσθάνονται πως εΙναι έχθροι του θεου, κα1

εύρίσκοντω είς έλεεινην κατάστασιν, δια να λυπηθουν και να κλαύσουν δια τας άμαρ
τίας τους, και να μετανοήσουν.

11

θεατρίζουν το μυστήριον.

νόησαν κα1

lKapav

Τ ρ ί τ Ο ι

Τ έ τ α Ρ τ ο ι

έκείνοι, όπου ηλθαν είς αϊσθησιν και έμετε

αποχην απο τας άμαρτίας όπου lκαμναν, και έξωμολογήθησαν και έ

κανονίσθησαν να στέκωνται lξω απο την
π τ Ο ι

ΟΙ δωμονιζόμενοι, ανίσως και βλασφημουν

έκκλησίαν }'ρ6νον διωρισμένον. Κα1 π

έ

μ

έκείνοι όπου ακόμη δεν έτελείωσαν τον διωρισμένον καιρος της μετανοίας τους

μήτε αφιέρωσαν ακόμη δλην τους την ζωην είς τον βεόν, μηδε ζουν έν Χριστψ ζωην
άμεμπτον, ακατηγόρητον παντελως. Αύτοί, λοιπόν, τα πέντε τάγματα, εΙναι φανερα ανά
ξιοι... 'Άξιος δε εΙνω να μεταλαμβάνrι τα άχραντα μυστήρια, έκείνος όπου εΙναι καθα
ρος κα1 lίμεμ:πτoς απο τας άμαρτίας όπου εΙπαμεν». Σελις

161.

162

της έν

t:Tel 1886

έκδόσεως.

Ό αΡΧ1μ. Ήλίας Μαστρογιαννόπουλος αναφερόμενος είς την πολύτιμον προσ

φοραν του Μακράκη δια την λεπουργικην αναγέννηΟ1ν της έποχης του, σημεlOί έmτυχως:
«Δια το βαοικον θέμα Έκκλησία

-

Εύχαριστία, το όποίον μας απησχόλησε έδω, συνη

θίζωμεν να παραπέμπωμεν, όσάκις το μνημονεύσωμεν, είς
του περασμένου κα1 του τρέχοντος ώωνος

είς Ρώσους ορθοδόξους

(J.

Α.

ρωμωοκαθολικους

Mohler, Odo Casel

θεολόγους

κ.ά.), καθως κω

(Κhomiakov, Φιλάρετος Μόσχας, Μanassϊeff, Schmemann). Κα1

φυσικα δλοι αύΤΟI προσέφερον πάρα πολ/α προς αναστήλωσιν της γνησίας και παρθενικη"

θεολογικης σκέψεως. Δεν πρέπει δμως να λησμονουμεν δη κα1 fνας fλλην λαϊκος θεολό
γος προ έκατον έτων lγραψε το περίφημο «'Υπόμνημα περι της φύσεως της του Χριστου
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{!πσ των συνοδικων κατ αύτου έπιχείρημα, ώς άσεβουντος είς το ίερώτατον

Μυστήριον, ούδεν ετερον ητο, είμη το μοναδικον δπλον των κατα του έλέγ
χοντος τας έαυτων άντικανονικότητας λαϊκου διδασκόλου

...

Κατόπιν των άνωτέρω πας τιςάνηλαμβάνετω εύκόλως το άναληθες και
ανιστόρητον του συμπεράσματος των κ. Είσηγητων, οϊτινες ούδεν άποδείξαν

τες δια των μέχρι τουδε παραπομπων και λόγων των, καταλήγουν ώς έξης:
«Έκ τούτου, λΟ1π6ν, συνάγονται τα δύο ταυτα. πρωτον, δη πατηρ της

περιφρονήσεως της νηστείας προ της θ. Κοινωνίας εΙνω δ Μακράκης. Και
δεύτερον, δτι το φρόνημα των καταγγελλομένωνΜοναχων,

λ ύ τ ω ς
κη

...

τ ο

1 δ ι ο ν,

ε Ι ν α ι

ά π ,.0

κομισθεν ύπο μαθητου των μαθητων του Μακρ'6

Έπομένως ή διαμαρτυρία των ύπο κατηγορίαν Μοναχων, ώς ouκοφαν

τουμένων έπι Μακρακισμψ στερείται βάσεως ~ Ε.Ε. σελ

3.

Δηλαδη «οϋτε λίγο οϋτε πολύ:l) πάντες κω οί προ του Μακράκη έφαρμό
σαντες την συνεχη θείαν Μετάληψιν δια της «κατα δύναμιν νησTείας~ πρέπει
να καλωντω «Μακρακισταί»,

δάσκαλοι της Έκκλησίας

!

άσχέτως έαν ύπηρξαν Μεγόλοι Πατέρες κω δι

κω οί μεν μετα τον Μακράκη μυουνται είς την «κα

κοδοξίαν» ύπο των μαθητων του η καλλίτερον, των μαθητων των μαθητων του'

έρωτωμεν δμως: οί προ αύτου άκολουθήσαντες την παρομοίαν δδον ύπο ποίων
έδιδάχθησαν ταύτη ν

; '"

Εύτυχως διότι δεν πιστεύομεν είς την μετεμψύχω

σΙΥ, αλλως θα μας ελεγον δπωσδήποτε και πάλιν έμφανηκως: ,«ύπο της προϋ
παρξάσης ψυχης του διδασκάλου!

... »

ΣΥΜΙΙΕΡΑΣΜΑ

του όρου «Μακρακισμος» έρμηνεύοντος την περι τριouνθέτου διδασκα
λίαν του 'Απ. Μακράκη, τυγχάνει ,άσυγχώρητον άμάρτημα ή ύπο τινων άπαι
δεύτων χρηως τούτου κω δια τους έφαρμόζοντας την της Έκκλησίας διδαχην
περι συνεχους θείας Μεταλήψεως.

Έκκλησίας». Ό Μακράκης, πολυ πριν άπο τους Βενεδικτίνους της μονης Maήa

Laach

καΙ τους θεολόγους του Άγίου Σ ερΥίου των Παρισίων, έθεολόγησε όντολογικως κω μυ
στηριακως κα1 fκαμε αίσθητην την σύζευξιν 'Εκκλησία

- Eύxαριστία~ "Αρθρον: «'Εκ
κλησία κα1 Εύχαριστία κατα τον >Απόστολον Μακράκη:. έν τφ fPYqJ: «tH >Εκκλησία <!έν
πορείQ.:' σελ. 196, >Αθηναι.
14

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

νΟ ταν συμφώνως Ι1ρός τήν διδασκσλίαν της 'Εκκλησίας πιστός

τις μεταλαμβάνπ «συνεχως», ένφ τινες η καί πολλοί των έκκλη
σιαζομένων σκανδαλίζονται διό τοϋτο, λόγφ άγνοίας η έπικρα
τοϋντος άντιθέτου έθους, πρέπει οίίτος νό συμμορφοϋται πρός
τάς άπαιτήσεις των;

θΕΣΙΣ

θ"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ

ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Αύτονόητον δε τυγχάνει, ση και ένταυθα δέον ν' αποφεύγηται το σκάν
λον και μη διασπαται ή έναγάπrι ένότης, αποτελουσα την σφραγίδα των μα

θητων του Χριοτου. Βεβαίως ΟΙ Χριστιανοι «έπ' έλευθερίQ. έκλήθησαν» και
δεν

αποτελουν μηχανας

όμοιομόρφους

λειτουργούσας,

οϋτε μολύβδινα,

α

βουλα και πανομοιότυπα στραηωτάκια, αλλα προσωπικότητας έλευθέρας. 'Αλλ'
ή έλευθερία δέον να περlOρίζηται «ύπο έτέρας συνειδήσεως», ενθα δεν εΙναι

«θεος το κινδυνευόμενον». Εις δε τους ύποστηρίζοντας, δτι δέον να κηρύτ
τηται ή ,αλήθεια, εστω και αν σKανδαλίζrι, εχομεν ν' απαντήσωμεν, δη έν τψ

θέμαη τούτφ, δεν αρκεί ή θεωρηηκη γνωσις, αλλ' απαιτείται και ή πνευμα

τικη κατάστασις, δυναμένη να παραKOλOυθήσrι αύτήν.' "Αλλως αρχόμεθα ΟΙΚΟ

δομουντες ούχι έκ των θεμελίων αλλ' έκ της στέγης.». (Ε.Ε. σ.

11). «Δια του

το, έκείνο σπερ έπιβάλλεται, εΙναι ή δημοσία αναγνώρισις, των δημοσlQ. κηρυ
χθεισων πλανων των, δ1' ιΈν έσκανδάλισαν και ηδη ταράσσουν τας συνειδή
σεις των άπλουοτέρων Μοναχων». Ε.Ε. σελ.

13.

ΑI1ΑΝΤΗΣΙΣ

Όσάκις ή Άγια Γραφη ,αναφέρει τιΙν λέξιν σκάνδαλον, έννοεί πραξιν

11

λόγον ένάντιον του θελήματος του θεου και της του πλησίον σωτηρίας. Ό
ιερος Χρυσόστομος

,

ρακτηριοτικως:

έρωτων:

«τι δέέση τα σκάνδαλα»

;

άπήντα ό ϊδιος χα

<<τα κωλύματα της όρθης όδου». Παρομοίως δε έκφράζεται

και ό ούρανοφάντωρ Μ. Βασίλειος: «παν το αντικείμενον τψ του Κυρίου θε

λήμαη, σκάνδαλον έση». «Όρ. ήθ.

33, 2).

Συνεπως ΟΙ πιοτοι θα πρέπrι, εΙ δυνατόν, να μη παραβαίνουν ούδέποτε
έντολην θεου, γενόμενοι ουτω αϊηοι σκανδαλισμου των αδελφων των και

αίτία συγχρόνως να βλασφημηθΏ το ονομα του θεου παρα τοίς απίστοις. (Ρωμ.

Β',
τι

24).

11

'Οσάκις σμως εύρίσκεταΙ ύπο την έξουσίαν του χρισηανου να πράξrι

να μη πράξrι του το, χωρις έν τούτοις δια της τοιαύτης έκλογης να παρα

βαίνη έντολην θεου, τότε

π ρ έ π ε ι

να προκρίνεται

αντι της «έλευθε

ρίας» ήμων ή «έτέρα συνείδησις» του τυχον σκανδαλιζομένου

ΙΔ',

20 - 21).

άδελφου.

(Ρωμ.

Μόνον σταν πρόκειται περι έντολης της Έκκλησίας, ώς συμ

βαίνει ένταυθα, ενθα ή ίδία δια ιερων αύτης κανόνων προσκαλεί τα τέκνα

της έν έKάOΤrι θ.

AelTOupylQ. εις μέθεξιν των έαυτης πνευμαηκων δωρεων,
μόνον τότε ή συμμόρφωσις του ruOTou προς την ιάνωτέρω κληΟ1ν πρέπει να
είναΙ ακριβης και τελεία, ανεξαρτήτως του ένδεχομένου
αγνοουντος

11

κακως έθlΟμένου

εις την παράβασιν

σάλπιγξ των ιερων Καυσοκαλυβίων

σκανδαλισμου

άδελφού.

του

Ή πνευμαηκη

διδάσκει ήμας έπi του προκειμένου

την

άρίστην και πάλιν και κατα θεον εύάρεστον όδόν:

«Άλλα και το να γίνεταί τις ώτία σκανδάλου

(δια να άνακεφαλαιώσφ

τον σχετικον έπ' αύτου λόγον του Μ. Βασιλείου, ητοι τον κατ' έπιτομην ξδ'
δρον αύτου), τουτο δεν ήμποδίσθη

ύπο της Έκκλησίας

γενικως,

άλλ' εις

-214
δύο μόνον περmτώσεις' πρωτον μεν δια τα ζητήματα τα όποία προκαλουν σκάν
δαλον και τα όποία δεν διατάσσονται ύπο έντολης θεου, και δεύτερον δι'
έκείνα τα θέματα τα όποία έξαρτωνται άπο ήμας να τα πράξωμεν η

α ύ τ ο

σ μ ω ς

δ ε ν

ί σ χ ύ ε ι

ΟΧΙ'

και δι' δσα λέγονται η πράττονται συμ

φώνως προς τιΊν ούτως παραγγέλλουσαν έντολην του θεου, σπου ώς λέγει

ό Μ. Βασίλειος, ή κακία των σκανδαλιζομένων γίνεται πλέον φανερή, διότι

άνnφέρονται είς τιΊν έντολην του θεου.

» Προς άπόδειξιν των άνωτέρω ίδε αύτον τον είς τα θεμέλια της νοητης
Σιων

(έκκλησίας) τοποθετηθέντα άκρογωνιαίον λίθον, δηλαδη τον Κύριον

tip:lJv

Ίησουν Χριστόν,

όποίος

(Ίησους)

ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

να γράφεται και να ιάποκαληται,

προς πάντας τους άθετουντας

τον νόμον του

ό

εύρίσκεΤGl

και έμφανίζεται ώς λίθος προσκόμματος η καλλίτερον πτώματος και πτώσεως
πνευματικης, και ώς πέτρα σκανδάλου και ώς μάχαιρα ή όποία διχάζει μεταξύ

των τα μέλη της αύτης οίκίας, και είς σημείον άντιλεγόμενον

και κρίσιν δι

καίαν, ωστε ΟΙ λέγοντες ση δηθεν βλέπουν να μη βλέπουν.,.

Έπειδη λοιπον κατα τον Μ. Βασίλειον, το σκάνδαλον συμβαίνει, δια μεν
τα ζητήματα τα όποία δεν έπιτάσσονται άπο τας έντολας της Έκκλησίας, λόγψ
της κακίας η τον κακον χειρισμον του σκανδαλίζοντος

η κω του σκανδαλιζο

μένου, δια δε τα ζητήματα τα όποία γίνονΤGl η λέγονται συμφώνως προς τας
έντολας του θεου,

τ ο υ

ά π ο

μ ό ν η ν

σ κ α ν δ α λ ι ζ ο μ έ ν ο υ

τ η ν

κ α κ η ν

δ ι ά θ ε σ ι ν

και ούχι του σκανδαλίζοντος, ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΑθΩΟΙ της ένοχης του σκανδάλου πάντες ΟΙ κατηγορούμενοι ση δηθεν σκαν
δαλίζουν λόγψ της τηρήσεως των έντολων του θεου, ώς και ό Μ. Βασίλειος
φανερώτατα

ΟΧΙ τον δηθεν σκανδαλίζοντα,

άλλα τον

δια ίδίαν ώς λέγει, κακίαν η ,άγνωσίαν σKανδαλIζόμενoν~. Χ.Ν. σελ.

45_6(162),

,Άλλα
ταυτα;

162.

δια τουτο κατηγορεί,

μήπως μόνον ό άνωτέρω σοφος μοναχος και διδάσκαλος, κηρύσσει

Ίδου ση και οίκουμενικοι της Έκκλησίας φωστηρες, προ αίώνων

Παραθt.τομεν και το κείμενον τοϋ πρωτοτύπου δια τους άγαπωντας την ρητο

Γnκην δεινότητα τοϋ όγlOρείτου σοφου.

«Άλλα γαρ και το σκανδαλίζειν (ϊνα και τον περι τούτου λόγον έκ των τοϋ Μ. Βα
σιλείου συνεπτυγμένως άνακεφαλαιώσωμεν), ούχ όπλως άπείρηται άλλ' έπι δυοίν ηνων
μόνωψ των τε λέγω παρ' έντολήν, και των έφ' ήμίν, εϊτ' ουν έπ' έξουσίας κειμένων'

ού μην κάπι των κατ' έντολην πραττομένων η λεγομένων έν οΙς ή των σκανδαλιζομέ
νων, φησιν ό πατήρ, κακία έκδηλοτέρα γίνεται.

Έπει δρα σοι και αύτον τον είς τα θεμέλια Σιων τεθέντα έκλεκτον ~νημoν άκρο
γωνιαίον λίθον,

σ κ ά ν δ α λ ο ν

γράφεσθαι' δς τοίς άπειθουσι συναντζί ώς λίθος προσ

κόμματος μαλλον δε και πτώματος, κα! πέτρα σκανδάλου' και μάχαιρα τους οίκιακους
απ' άλλήλων διχάζουσα' και ώς σημείον άνηλεγόμενον και κρίμα ϊνα οί βλέποντες τυφλοι

γένωνται
παρ'

."

Έπει τοίνυν κατα τον Μ. Βασίλειον το σκάνδαλον συμβαίνει έπi μεν των

έντολιιν,

παρα

κακίαν

11

άπειρίαν

τοϋ

σκανδαλίζοντας

έπι δε των κατ' έντολην λεγομένων η πραττομένων,
νων λέγω ού την του σκανδαλίζοντος,

11

των

σκανδαλιζομένων'

τούναντίον, παρα την σκανδαλιζομέ

άθψοι αρα τi'ίς του σκανδάλου

ένοχης οί έπi των

κατ' έντολην ύπομνήσει σκανδαλίζειν λεγόμενοι, τοϋ Μ. Βασιλείου προδήλως έν τοΙς κατ'

έντολην καταιηωμένου

ούχι τον σκανδαλίζειν δοκουντα, άλλα τους κατ' ίδίαν κακίαν

άπειρίαν σκανδαλιζομένους:ι>.

11
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πολλων, μετα πάσης σαφηνείας και αύστηρότητος, τα αύτα έντέλλονται και
διδάσκουν: «Μέχρι τοσούτου φροντίζομεν των >άνθρώπων, μέχρι του μη δι
δόναι και παρέχειν αύτοϊς λαβήν'
γορείν,

γ ε λ ω μ ε ν,

αγlOς πατήρ:

δ α κ Ρ ύ ω

κ α τ α φ Ρ ο ν ε ί ν

11

eiKfi

κατη

ε ν »(Ι63). Και ,άλλαχου ό αύτος

δ ε ϊ'

δι' έκεϊνον προσκρούειν

εί σκανδαλίζωνταί τινες ϊδωμεν, άλλ'
ήμετέρας

δε ήμων μη παρεχόντων και

«<Όταν γαρ των τψ θεψ δοκούντων κωλύητφ δια το του έτέ

ρου σκάνδαλον,
άναγκαζόμεθα

μ η

av

βλάβης»

τότε δε φροντίζειν, οταν μηδεν

θεΨ~(Ι64).

ε ί

δ ι κ α ί ω ς,

Και ό της Καππαδοκίας

(16'5).

Και πάλιν:

«Μη τοίνυν,

και εί μη μετα της

φωστήρ:

«των άσθενεοτέ

ρων έν τfi πίστει φείσασθαι δεΪ, και άνάγειν αύτους δι' έπιμελείας έπι την
τελειότητα' φείσασθαι δέ, δηλονότι,
τ ο λ η ν

θ ε ο υ

χ ω Ρ ι ς

τ ο υ

π α Ρ ι δ ε

ν

i

έ ν

» ( 166 ) .

"Αλλως τε ΟΙ πιστοί, έαν δεν ένήργουν συμφώνως προς τας άνωτέρω
παραινέσεις των άγίων

ίδ~ως την έποχήν μας

-

ούδεμίαν έντολην του

-

θεου επρεπε να έφαρμώσουν, δια τον λόγον του «σκανδαλισμου του κόσμου»

!

Έρωτωμεν: δεν σκανδαλίζονται ΟΙ μακραν του Εύαγγελίου κείμενοι, δια τας
νηστείας των εύσεβων, πΊν αύστηράν των ήθικήν, την είς την 'Εκκλησίαν
,

πυκνην

"

φοπησιν

των,

"Ι

την

,

ιαπομακρυνσιν

των

"

απο

\

τας

,

συγχρονους

"

ενοχους

διασκεδάσεις, την άντίδρασίν των είς τα αΙρεηκα κηρύγματα της «ανευ άλη
θείας άγάπης» των Οίκουμενιστων;
φόβον δυσαρεσκείας των

,Αλλοίμονον έαν. ΟΙ εύσεβεϊς - δια τον
άνθρώπων προετίμων τας άμαρτωλας συνηθείας

του κόσμου ύπερ τας έντολας του θεου και τους Ιερους της 'Εκκλησίας κα
νόνας! Ό ,άδελφόθεος 'Ιάκωβος εΙναι έπι του προκειμένου κατηγορηματικός:
«Εί δε πρωσοποληπτείτε, άμαρτίαν έργάζεσθε, έλεγχόμενοι ύπο του νόμου
ώς παραβαται» (Ίακωβ. β',

9).

Ό δε μαθητης της άληθους άγάπης διδάσκει

δτι το προσωποληπτεϊν όδηγεί είς την άπιστίαν, πραγμα δπερ ήνάγκασε τον
Κύριον να εΙΠΏ προς τους 'Ιουδαίους τους φοβερους έκείνους λόγους: «πως
δί,νασθε ύμείς ΠlΟτευσαι, δόξαν παρ' άλλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν

την παρα του μόνου θεου οΥ ζητείτε;» (Ίωάν. ε',

44).

Άλλα και ό Ιερος

Νικόδημος δεν διδάσκει παρομοίως τους χριοτιανους της έποχης του, ωστε

να μη σκανδαλίζωνται ουτοι οταν βλέπουν άδελφούς των να προτιμουν την
τήρηOlν των Ιερων κανόνων και ούχι των άνθρωπίνων συνηθειών; (167). 'Ε

.Ι
i

163.

Ί. Χρυσόστομος.

164.

'Ι. Χρυσοστ. Λόγος 46ος είς τας Πράξεις .

P.G. 60, 324.

•

165. P.G. 60, 324.
166.

Μ.

Βασιλείου. <Όρος, ήθικ.

ΙΒ Ό

167. « . .. Δια τουτο φυλαχθητε Χριστιανοι απο του να κατηγορητε τους CΊΛΛoυς,
μάλιστα δε και έξαιρέτως φυλαχθητε καλα άδελφοί μου ν α μ η σ κ α ν δ α λί ζ ε
σ θ ε κ α Ι τ α Ρ ά τ [ ε σ θ ε σταν Βλέπετε il άκούέτε κανένα δδελφον πως φυλότ
τει τας έντολας του Κυρίου και τους ίερους κανόνας των αγίων

'Αποστόλων

κω των

οίκουμενικων και TOffiKGJv Συνόδων κω των κατα μέρος αγίων Πατέρων. Άλλα μάλιστα
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ρωτωμεν έπίσης τους Κ. ΕΙσηγητάς: Τί έννοουν με την φράσιν των: «ούαι

δι' ου το σκάνδαλον, ενθα δεν εΙναι θεος το κινδυνευόμενον»; Άσφαλως
δπ ή παρουσα περίπτωσις δεν άποτελεί δογμαπκην διδαχην της Έκκλησίας

καΙ συνεπως χωρεί ποικίλη οΙκονομία η

Clv

έπιθυμουν, άδιαφορία. Δεν θ' άπαν·

τήσωμεν ήμείς έπ' αύτου· τον λόγον δίδομεν εΙς τους άγίους Μακάριον και

Νικόδημον, ώς έπράξαμεν πολλάκις και προηγουμένως.

\\: 'Αγκαλα

καΙ ή συχνη Μετάληψις δεν εΙναι δόγμα πίστεως, άλλ' δμως

εΙναι μία δεσποπκη

έντολή, ηπς περιέχεται και εΙς αλλα ρητα του Κυρίου

μας, μάλιστα δε εΙς έκείνο δπερ εΙπε: «του το ποιείτε εΙς την έμην άνάμνησιν»

(Λουκ. κβ',

19)'

συνεχως δηλαδη και καθ' έκάστην έν δσψ στέκεται οοτος

ό αΙών' και δια τουτο, καθ' δ έντολη δεσποπκή, πρέπει άναγκαίως να φυλάτ~
τεται, ώς προείπομεν εΙς το πρωτον μέρος του βιβλίου.
~ Πλην ΟΟοι λέγουσι τα τοιαυτα, δείχνουσι με τουτο δη θέλουν να γυ

μνώσουν τα δόγματα και να τα άφήσουν ερημα άπα κόθε έκκλησιασηκην δΙα

τύπωσιν και θεσμοθεσίαν' δμως να τους έρωτήσωμεν, αύτα τα δόγματα που
εχουν να σταθουν; Ό θείος Χρυσόστομος δεν μας προείπεν, δη ή μεν πολι
τεία χρειάζεται δόγματα όρθά, τα δε δόγματα χρειάζονται πολιτείαν καθαρόν,

ή δε καθαρα πολιτεία γενναται και κατορθουται δια μέσου των θείων έντολων,
τίίJν

νόμων της Έκκλησίαςκαι των σεπτων παραδόσεων και διατυπώ

iepoov

σεων των θείων πατέρων;

'Α νίσως, λοιπόν, και άθετήσωμεν τους iερους κα

νόνας, τας δεσποηκας έντολας και τα λοιπά, θέλει άφανισθη και ή καθαρα

πολιτεία. 'Αφ' ου δε άφανισθη ή καθαρα πολιτεία, χάνωμεν κω τα όρθα δό
γματα καΙ θέλομεν μείνει ερημοι και σκοτεινοί.

Ό χρόνος δεν θέλει με φθάσει εΙς το να άπαριθμω μυρία παραδείγματα
τόσων και τόσων άγίων, οϊηνες έκακοπάθησαν και άπέθανον δια τους έκκλη
σιασnκoυς

θεσμους και κανόνας

... »( 168 ) •

σπουδάζετε να τον μιμείσθε και έσείς
ΈκκληOlαοτικων

Παραδόσεων

έ π α ι ν ο υ ν τ ε ς

και των

Έντολων του

αυτον ώς φύλακα των

Κυρίου. Και

προσέχετε

δι' άγά

πην θεου να μη κατηγορητε τον τοιουτον φύλακα με δύσφημα όνόματα η να τον κατα
τρέχετε και διώκετε ώς τάχα παραβάτην των

ά ν θ Ρ ω π ί ν ω ν

π α Ρ α δ ό σ ε ω ν.

αύτον τον Ιδιον τον Χριστον

κατηγορείτε

λους και τους άγίους αύτου,

έπειδη

και δια την άλήθειαν
και άγωνίζεται».

την ύπο των

'Αγίου

εκδ. Παράβαλε τα

t.n

Νικοδήμου,

Διατι κατηγορουντες

και διώκετε

Άποστόλων

κα!

«Χριοτοήθεια»

των

σελ.

αύτσν και διώκοντες,

και τους θείους
των

Άγίων

230

τινάς'

η φυλάτης

κω

αύτου

έντολων

'Αποστό

του

παραδεδομένην

της έν ετει

93 - 4.

'Έκδ.

18873

Χριστου
πάσχει
έν

Χίψ

1819,

Ό Ιερός, έπίσης, Νικόδημος έν τΏ «Χρηστοηθείφ Σ.θ.Μ. υελ.

καταφρονΏ

και των

αύστηρότερα ύπό του ίδίου άγίου λεγόμενα καία τω:ν άντικολλυ

σχετικως τα έξης χαρακτηριστικά:
θεου,

σ υ ν 11 θ ε ι ω ν

έκείνος δια την άγ6πην

βάδων είς την έαυτου «Άπολογίαν», σελ.

168.

τ ω r.> ι ν ω ν

ποίον

εΙναι

τους θείους

παραIlΗιεϊ

107 - S,

«Ναι ήξεύρώ ΟΤΙ εΙναι σκάνδαλον, το όποίο ν πρέπει να
αύτό;

και iερους

ακουσον:
Κανόνας

δταν
των

έσυ
Άγίων

κάμνης

καμμίαν

Άποστόλων,

έντολην

η των

Οί

κουμενlκων κω TOffiKWV Συνόδων η τας παραδόσεις της 'Εκκλησίας, και άπλως δταν έσυ

σπουδάζης να κάμνης τό θέλημα του θεου, άλλος δε σκανδαλίζεται δια τουτο, τότε συ
πρέπει

ν α

κ α τ α φ Ρ ο ν

fi

ς

το σκάνδαλον έκείνο και να έργάζεσαι την έντολην

-'21ϊ

Τις δεν θα επικροτήση τους ανωτέρω λόγους των άγιων

Τίς θ' Δδιαφο

;

ρήση είς τον σημαινόμενον ύπ' αύτων κίνδυνον της παραθεωρήσεως των ίε
,ρων κανόνων; Οί έπομένοι ίεροι λόγοι θ' όποτελουν ,αείποτε ηΊν ίεραν της

Έκκλησίας φωνην προς τα τέκνα της:

.

«Τοίς εν καταφρονήσει τιθεμένοις τους Ιερους και θείους Κανόνας των

ιερων Πατέρων ημων,
χρισηανικην

0'1

πολιτείαν

και την άγιαν εκκλησίαν ύπερειδουσι, και δλην την

κοσμουντες,

προς θείαν

όδηγουσιν

εύλάβειαν,

ανά

θεμα » ( 169 ). Γνωρίζοντες καλως ΟΙ ποικίλοι αΙρετικοι και οίκουμενισται της
σήμερον ΟΤΙ ΟΙ ίεροι κανόνες Όντως «ύπερειδουσι» την 'Ορθόδοξον εκκλησίαν,
ποτελουντες τον «στύλον και το έδραίωμα αύτης», ούδέποτε επαύσαντο να

πολεμουν τούτους, αλλοτε εμφανως και αλλοτε άφανως, ώς επρ'αξε και ό
εσχάτως ψηφισθεις κατασταηκος χάρτης της 'Εκκλησίας της ~Eλλαδoς(17 Ο)

.

Κατόπιν τούτων αντιλαμβάνεταί ης λίαν εύκόλως το ανηπαραδοάιακον στοι

χείον σπερ εγκρύπτεται εις την κατωτέρω φράσιν της Ε.Ε, ηης και εις ~τερόν
σημείον του κειμένου της, επικροτεί και πάλιν παρομοίαςδιδαχάς, «Αύτονό

ητον δε τυγχάνει, δτι και ενταυθα δέον ν' άποφεύγηται τοσκ ά Ύδα λ όν
και μ~ διασπαται η εν αγάπη ένότης αποτελουσα 'την σφ:ρα'γίδα των μαθητων
του Χριστου».

Ούδεις ό αντιλέγων, δταν και εφ' δσον δια της ανωτέρω άγάπης,ούδόλως
λυμαίνεται ή εξ ίσου σοβαρα ύποχρέωσις του rnatoiJ, ητοι ήουμμόρφωσίc;
του προς την

α λ ή θ ε ι α ν.

Δια πασανεναντίαν ήερίπτωσίν δέον δπως

του θεου, και να φυλάττης τους θείους και ίερους Κανόνας, λέγοντας προς τους σκαν

δαλιζομένους κω έμποδίζοντάς σε, έκείνα σπου εΙπονκαl ΟΙ Άπόστολοί προς τους Ί ου
δαίους:

«πειθαρχείν δεί θεψ μαλλον,

'Ο δε αγιος

, Ισαακ

11

άνθρώποις».

ό Συρος έπΙ του

σελ

223.

αύτου άναφερ6μενος, σημειοί:

«Και συ

ηδη,

λοm6ν, ω άγαπητέ, όστις και αν ύπάρχης, τελείωσον τον σκοπόν σου κοτα, την πολιτείαν
('ου, ητις πρέπει να εΙναι σύμφωνος τοίς διατάξεσι του θεου και των αγίων πατέρων,
]να μη σε κατακρίνη ή συνείδησίς σου, κοl μη
λίζονται'

καθότι

ούδεlς

δύναται

φοβηθfjς έξ έκείνων,

να πληρoφoρήσrι

σλους τους

ΟΙ οποίοι σκανδα

άνθρώπους,

η

να

άρέση

είς πάντας έπίσης, και να δουλεύη και τψ θεψ κρυπτως». «Άρκητικά» Λόγος ΠΣΤ', σελ.

436

της έκδ. Άθηνων

169.

1871.

Πρακτικα Συνόδων, εκδοσις Σπ. Μήλιο, τόμος Β'

σελ

977

ενθα άναφέρον

ται τα περι της έν Κων)λει Συνόδου της μετα τον Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον
συστάσης. 'Όρα κα/ Πηδάλιον σελ κι

170.

των Προλεγομένων.

Παραδίδομεν στοιχεία τινα δια την «άφανη» έπίθεσιν της παρούσηςέκκλησια

στικης ηγεσίας της Έλλαδικης 'Εκκλησίας, κατα των θείων και 'Ιερων Κανόνων. «'Ο νυν
Καταστατικος Χάρτης ό δια του ύπ' άριθμ.

126) 1969

,Νομοθετιι<ου Διατό,γματος περιβλη

θεις το κυρος του Νόμου του Κράτους, ό καταρτισθεΙς ύπσ του Μοκαριωτάτου Άρχιεπι

σκόπου 'Αθηνων και πάσης Έλλάδος κ. Ίερωνύμου έν συνεργασίι;ι: ιιετα της άριστίνδην
Συνόδου καΙ έριιμην της 'Ιεραρχίας της 'Εκκλησίος της Έλλάδος, αύτος ηδη, έπισήμωι;
καΙ τελεσιδίκως ΑΠΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ητις έστΙν ό

Χρι

στός, και άντ' αύτης έθεσεν τον Νόμον του Κράτους, αύιος ώς Kεφαλi) του Νομικου προ

σώπου «'Εκκλησία της Έλλάδος» αύτος θα κατευθύνη την 'Εκκλησίαν, ώς κεφαλην πλέον

δπου βούλεται και ώς βούλεται, και είς την ΔΙΑΛΥΣΙΝ άκ6μη». Μητροπ. Σιοανίου και
Σιατίστης Πολυκάρπου Λιώση, «Ή 'Εκκλησία του Χριοτοϋ θεοσύστατον ϊδρυμα

37,

Άθηναι

1969.

... »

σελ.
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έφαρμόζεται παρα τοίς πιστοίς ότου χρυσορρήμονος λόγος:

«'Έση

YClp

κακη όμόνοια, εση και KαλrΊ διαφωνία' και γαρ ΟΙ τον πύργον οικοδομουντες

ώμονόησαν έπι κακψ τψ έαυτων, και ΟΙ αύτοι ουτοι πάλιν, ακοντες μέν, έπι
συμφέρον δ' δρως, έσχίσθησαν.

Και ΟΙ περι κορε δε κακως ώμονόησαν,

δια

τοϋτο καλως έσχίσθησαν και 'Ιούδας ώμονόησεν μετα 'Ιουδαίων κακως. 'Έση

ουν σχισθηναι καλως, και εση όμονοησαι κακως. Έαν ό όφθαλμός σου σκαν

δαλίζπ σε, εκκοψον αύτόν' έαν ό πούς σου, εκτεμε, αύτόν. Ει δε άπο μέλους
άποσχίζεσθαι χρή, κακως συνημμένου, ού πολλψ μαλλον άπο φίλων κακως ή
νωμένων ήμίν; υΩστε

ο ύ

π α ν τ α χ ο

u

ό μ ό ν ο ι α

κ α λ ό ν,

ούδε

πανταχου ή διάστασις κακον» (Όμιλ. νζ' εις το κατα Ί ωάννην ) .
Ταύτην την «καλην διαφωνίαν» nροεημήσαμεν και ήμείς, προκειμένου
να διατηρήσωμεν την της συνειδήσεως φωνην άκατηγόρητον έκ πάσης κατα
φρονήσεως των Ιερων κανόνων λόγψ

της κυριαρχίας

ένος άνηκανονικοϋ

εθους. πως ητο δυνατον έξ αλλου να σιγήσωμεν ένώΠlOν τοιαύτης προκλή

σεως 01α ή κατωτέρω; «Δια τοϋτο, έκείνο δπερ έ π ι β ά λ λ ε τ α ι,

μοσία άναγνώρισις, των δημοσίως κηρυΧθεισων

π λ α ν ω ν

εΙνω ή δη

τ ω ν,

έσκανδάλισαν

και ηδη ταράσσουν τας συνειδήσεις των άπλουστέρων

χων». Ε.Ε. σ.

13.

των

iliv

Μονα

'Ήτοι πασα συμμόρφωσις ήμων προς τα ,κρατουντα, δεν θα

σημαίνη ύποχώρησιν προς άδυνάτους άδελφους γινομένη
έπετρέπετο αύτη

δι'

-

άλλα

δ ι α κ ή Ρ υ ξ ι ν

ύποχωρούντων!

τ η ς

-

έαν και έφ' δσον

π λ ά ν η ς

ή μ ω ν

..

Έννοείται δη κατόπιν τούτου, και εις τιιν τάξιν τωνάδιαφόρων πράξεων
έαν ύπήγετο το τριήμερον και τα παρομαρτουντα αύτψ, και-πάλιν δεν θα έ
πετρέπετο ούδεμία ύποχώρησις. 'Αλλ' αΙ άνωτέρω φράσεις της Ε. 'Εκθέσεως
έλέγχονται δριμέως και έξ έτέρου γεγονότος.

Ώς εΙναι ηδη

γνωστόν, :άπο του ετους

1966

και ένωρίτερον τούτου, ού

μόνονέν <Αγίψ 'Όρει άλλα και τη λοιπη <Ελλάδι, εύσεβείς πιστοι και μονα
"
,
,
χοι, απομακρυνονται της κοινωνιας των

" ,
ι
μνημονευοντων η κοινωνουντων με

τα του αΙρετικου Πατριάρχου, προκειμένου να ύπακούσουν εις τας έπιταγας
των Ιερων της Έκκλησίας κανόνων. Έν τούτοις ή Ίερα Κοινότης, ή έγκρί

νασα την άναιρουμένην νυν ΕΙσ. 'Έκθεσιν, ούδεμίαν πρόνοιαν ύπέδειξεν δια
τας ψυχας των σκανδαλιζομένων και διαμαρτυρομένων δια την -πορείαν αύ

της άγιορειτων Πατέρων, άλλα συνεχίζει στεντoρείc;ι τη φωνΏ,
μ ο ν ε ύ η
κων αΙμάτων

. εις

ν α

μ ν η

του οίκουμενιοτου Οίκουμενικου, έν ,μέσψ του έξ ΟΟιομαρτυρι
φοινιχθέντος Ιερου

Πρωτάτου! ... Διατί,

έρωτωμεν,

άδιαφορεί

τον σκανδαλισμον τοσούτων ψυχων, ού μόνον ένταυθα εύρισκομένων άλ

λα και πάση' τη λοιπη Όρθοδόξφ ΈκκλησίQ-, α1ηνες ψυχαί, άντι να ϊδουν
παράδειγμα σωσηκον έκ της «άκροπόλεως της 'Ορθοδοξίας»,

νουθετουντω,

φευ, την όδον της καταστρατηγήσεως των Ιερων κανόνων;! πως εΙναι δυνα

τον ΟΙ κ. Εισηγητα/ να όμιλουν περι σκανδάλου και σκανδαλισμου των άδελ
φων μοναχων, συμμετέχοντες εις την άνωτέρω περιγραφείσαν περιφρόνησιν

των Ιερων της Έκκλησίας παραδόσεων ( 1'71 )

171.

;

Έν τ@ μεταξυ ή ίδία Ίερα Κοινότης εΙχεν άποστείλει τψ Οίκουμενικφ έλεγ
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'Εν συνεχείςι ένεργουντες διπλωμαηκον έλιγμόν, και όμολογουντες -βε
βαίως συνεσκιασμένως και έμμέσως- το άληθες κω όρθον των ήμετέρων ά
πόψεων, έπικαλουνται την «πνευμαηκην κατάστασιν» των Μοναχων του ίερου
"Αθωνος, ή όποία κατάστασις, ώς γράφουν, δεν δύναται να παρακολουθήση
το κηρυπόμενονμάθημα,και δια τουτο βλάπτονται ψυχικως αί σκανδαλιζόμε

ναι ψυχαί. 'Εν αλλαις λέξεσι, δίκαιον εχετε, άλλ' ένταυθα δεν δύνασθε να
το εϋρετε' συνεπως άκολουθήσατε το εθος συμμορφούμενοι προς τους πολ
λούς, ωστε να μη έλέγχωνται και ουτοι η σκανδαλίζωνται δια του παραδεί
γματός σας. Ή άπάντησις πρέπει ναάπέχη πάσης διπλωμαηκότητος. ~Hμεϊς
την «θεωρηηκην ταύτην γνωσιν» την έφηρμόσαμεν εις έαυτους και μόνον'

ούδένα προσεκαλέσαμεν ν' άκολουθήση την πορείαν ήμων, πολ/ψ δε μαλλον
ούδένα έξεβιάσαμεν. Ούδέποτε προσεπαθήσαμεν να οικοδομήσωμεν «έκ θε
μελίων», η «έκ της στέγης»' γνωρίζομεν καλώς δη τουτο άποτελεϊ εργον των

υπευθύνων του Ί. Τόπου.
Ούδαμουέπίσης, έκηρύξαμεν' άπλως έν τοϊς κελλίοις και καλύβαις ή
ll;jjy ένεργούσαμεν τα ύπο των ιερων κανόνων έντελλόμενα. 'Ίσως δμως να

παρατηρήση ης: δεδομένου δη το ΤΟlΟυτον δεν εμενε ,άπαρατήρητον, ή πρα

ξις αυτη δεν μετεβάλετο εις σκάνδαλον; Μετα του Μ. ,ΒασιλεΊου άπαντωμεν
ση «έν τοίς του Κυρίου θελήμασι, καν σκανδαλίζωνταί ηνες, ά ν έ ν δ ο τ ο ν

δεϊ έπιδείκνυσθαι παρρησίαν»(172) προσθέτοντες έπι του προκειμένου, δη εΙ
ναι άδιανόητον

ή αγνοια η ή κακίστη συνήθεια να διευθύνουν

τηγουν τα ύπο των «σαλπίγγων του Πνεύματος»,

η καταστρα

των ιερων λέγομεν Πατέ

ρων, θεσιιοθετηθέντα.
"ΑξlΟν σημειώσεως,

έπίσης,

νικη και όρθόδοξος αποψις
έν ετει

1933

τυγχάνει

ή άκόλουθος

έκφραζομένη

έπι του προκειμένου, έννοεϊται, θέματος

-

κανο
των

-

'Επιτρόπων της Ίερας Μονης Μεγίστης Λαύρας έν τψ συγγράμ

μαη αύτων

«01 έν <ΑΥίψ 'Όρει Μνημονεύοντες
1933: «'Επίσης (γράφουν) ό θ' Άποστ.

και ΟΙ Ζηλωταί», σελις

θεσ/νίκη

Κανων λέγει: Πάντας τους

34,

κηκην δηθεν έmστολήν, ης τμημα δημοσιεύομεν κατωτέρω, διατρανουσα δια μίαν είσέη
φοραν τας δικαίας κρίσεις ήμων.

« . ..

Ή

Ύμετέρα Παναγιότης συνέστησεν είς τΙιν καθ' ήμας <Ι.

Κοινότητα, δπως

άνακοινοϋμεν ΑύτΏ τα έν τψ Ί. ήμων Τ6πφ συμβαίνοντα, διοκαι έπανειλημμένως έπέ
στησε τιιν προσοχην Της έπι της διαμορφωθείσης έν αύτψ

θ λ ι β ε ρ

aς

καταστάσεως,

καθ' ην το μέγιστον μέρος των άγlΟρειτων Μοναχων ανητίθεται σφόδρα είς την άπο έτων
άκολουθουμένην γραμμην ύπο της Μεγάλης του

1ι ο τ
ρ ω ν

10
και

,:

Ρ ω ν
δ ι α

τ α Ρ α σ σ ό ν τ ω ν
τ ο υ

άπο τεσσαρακονταπενταετίας
ετερον,

τ α

c.

μ ο ρ μ ο λ υ κ ε ί ο υ

κινδυνευουσων

Χριστου

κ α

παλαιοημερολογικον

των

<Ι.

ήμων

n

τ η ς

Μονών

'Εκκλησίας,

δ ί α ς

τ ω ν

έρήμωσιν

αυται δ:έκοψαν την διαμνημόνευσιν

του σεπτου Πατριαρχικου

τ α β ά σ ε ω ς

α σ θ ε ν ε σ τ έ D Ο υ ς»

π Ρ ο ς

τ ο υ ς

κείμενον γραφεν τΏ

σχίσμα,
έκ

ω

ν

θ

ε

ρ

ά π λ ο υ σ τ έ

α ί ρ έ σ ε ω ς.

καλούμενον
είς

τ

Και ουτω είς

ηδη

προσετέθη

Μοναχων,

'Ονόματος

έ κ

παρ'

δη

σ υ γ κ α

Και μόνον το άνωτέρω

17.4.1971 όμιλεϊ εύγλώττως δια την παλαιαν και κάποτε ύπάρξασαν
όρθ6δοξον μαχηηκότητα και αϊγλην του ίερου rιμων Τόπου ...
172.

Μ. Βασιλείου, 'Όρ. ήθικ.

33, 5.
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είΟ1όντας και των Γραφων άκούοντας, μη παραμένοντας δε Tfj
και τη θείQ. μεταλήψει, ώς άνταξίαν έμΠΟlΟυντας

άφορίζεσθαι

προσευχη

χρή». Ύπο τί

νος τηρείται σήμερον ό Ί. Κανων ουτος ωστε απαξ εΙσηλθεν εις την θείαν
λειτουργίαν να άναμένη μέχρι τέλους δπως μεταλάβη των θείων Μυστηρίων;
'Όχι μόνον δεν συμβαίνει τουτο σήμερον, ,άλλα και σ κ ά ν δ α λ ο ν

θα

θεωρηθη δια τον θέλοντα να τηρήση την άκρίβειαν ταύτην».
Τονίζομεν και πάλιν δτι την εύθύνην

δια την παράτασιν

του πονηρου

τούτου εθους μέχρι των ήμερων ήμων, ώς και δια τον άδικαιολόγητον

δαλlΟμον

των άγνοούντων

κοι και Καθηγούμενοι

Μοναχων,

φέρουν

έξ όλοκλήρου

σκαν

ΟΙ Πνευματι

του Ί. ήμων Τόπου, εις τους όποίους ό 'Άγιος Μα

κάριος άπευθύνει και πάλιν δ,τι ελεγενπρο δΙακοσίων περίπου έτων εις τους
συναδέλφους
~/Aλλ'

του άΥlΟρείτας:

έγώ, γράφει

ό μυροβλήτης

αγlΟς, δεν

θαυμάζω

τασον

με τους

πνευματικούς, δσον θαυμάζω διότι ΟΙ καλοι ,άρχιερείς και ποιμένες δεν έσάλ
πισαν

παρευθυς

με τας

θεοπνεύστους

τεύσωΟ1 τον κακον σπορέα ΤΟlΟύτου

σάλπιγγας

της

άληθείας,

ζιζανίου, και να έκριζώσουν

αύτο φυτον άπο την Έκκλησίαν, διότι εχουσιν την έξουσίαν

να

στηλι

το σαπρον

άπο την χάριν

του άγίου Πνεύματος, εις το να συσταίνουσι τα καλως εχοντα και να δlΟρθώ
νωσιν δσα χρειάζονται διόρθωσιν.

'Αλλ' ϊσως ΟΙ άρχιερείς προφασίζονται,
ζυγον

των

'Οθωμανων

και

είναι

έμπιστεύονται τα τοιαυτα εις τους
κ α ς.

δη, έπειδιΙ

περιπεπλεγμένοι

εις

δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς

εύρίσκονται
πολλας
και

1ε

εις τον

φροντίδας,
ρ ο κ ή Ρ υ

'Αλλα ΟΙ εύλογημένοι, αλλος θέλων να μη χάση την ήσυχίαν του

και αλλος αλλας προφάσεις προφασιζόμενος, δλοι όμου παραιτού,μενοι και

ρίmοντες το βάρος ό εΙς έπι τον Cί.λλOν~ σκεπάζουν, ώς εις τάφον, τον λόγον
του θεου και την άλήθειαν·καΙ σιωπηρως δεικνύουσιν δη συγκατατίθενται
να γίνωνται τα τοιαυτα, καθως λέγει ό θείος Μελέτιος ό Όμολογητής»173).

τα άνωτέρω ύπο του άγίου περιγραφέντα, ούδέποτε θα έλάμβανον χώ
ραν έαν δεν διεκόπτετο ή καλλίστη συνήθεια των προφορικων έπ' έκκλησί
αις κατηχήσεων και διδαχων ύπο των Καθηγουμένων και λοιπων Π νευμαη

κων Προϊσταμένων. Τότε, οντως, ή πνευματικη οικοδομη θα είχε έγερθη «έκ
θεμελίων», ώςέπιθυμεί και ή Ε.Ε., και τα θεμέλια έπι του προκειμένου θα

ητο ή Πατερικη διδαχη ή λέγουσα και διδάσκουσα δη: «ού διαστήμαη χρόνου

173.

Παραθέτομεν όλίγους στίχους έκ της ώραιοιάιης βίβλου του όγίου καλουμένης

«' Αλφαβηταλφόβητος».
«Εί δέ τις γνώσιν
καλώς

έσχηκώς,

έξεπιστάμενος,

και τα της άληθείας,

τρόποις Tlσι καλύπτει,

και μη κιιρύσσπ φανερώς και

naPPllolQ.

λέγΏ,

μηδε των θείων και σεπτων άνrέχεται κανόνων,
των νόμων τε προίσταται των παρα των πατέρων,
ούχ

η τ τ ο ν α

την κ6λασιν δικώως ύποστηνω.

Ό την άλήθειαν σιγών, κρύπτει ΧΡlOτον έν τάφψ,
ώς προειρήκει τις πατηρ, και πάλιν άλλος λέγει·

το την εύσέβειαν σιγαν κίνδυνος οντως μέγας,

και κόλασις αίώνιος Kαl Βόθρος άπωλείας».
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όρίζεται ή πρόσοδος» έν τοίς μυστηρίOlς, κατα τον χρυσουν την γλωσσαν υΑ
)'ιον. 'Ενψ σήμερον, ώς ή ιδία Είσηγητικη 'Έκθεσις διαβεβαιοί, συμβαίνει

vCI.

κηρύσσεται το ακριβώς Δντίθετον! Πόθεν δηλον; 'Εκ των γραφομένων αύτης
E1C; τι)ν σελίδα

12.

~ΔιαTί, παρατηρεί μετ' έμφάσεως,

ΟΥΔΕΙΣ

τών ένταυθα πνευματικών

έγκρί νει τας ιδέας των;» Ή ,άπάντησις είναι άπλη· διότι mστεύουν και διδά
σκουν όποία και ή Ε.Ε., μη δεχόμενοι σύστασιν, παρατήρησιν, ελεγχον η πα
ράπονον δια τα τελούμενα έν 'Όρει Άγίψ άναφορικώς προς την μυστηρια

lOlV

αύτου ζωήν, παρα την σλως διάφορον διδαχην των Πατέρων

l:λησίας

της 'Εκ

(174).

Τέλος, πιοτεύομεν, δτι ικανώς πλέον εχει ταλαιπωρηθη ό ιερος ουτος Τό

noC; έκ διαφόρων αντικανονικων
Ιίιευδοφιλοδοξιων'

άρκετοι

ΟΙ

έθων και έθίμων,

συγγράψαντες

κατ'

TOmKWV
αύτου

διακρίσεων

ήμέτεροι

και

και
ξέ

νοι ( 1ί 5), ωστε να nePlTTetJ:n πασα νέα πρόκλησις Kαl άπόδειξις δμα δτι αδυ
νατουμεν να διακρίνωμεν τα «κανονικως»

ύφηγούμενα απο τας άνθρωπίνους

Kαl παρερχομένας παραδόσεις. Αύτο που απομένει εΙναιή το ταχύτερον έπι
σ1 ροφη εις το αρχαίον εύχαριοτιακον κάλλος της προ της άλώσεως της βασι

λίδος των πόλεων έποχης, ώς και ή των ιερων και πάλιν κανόνων κατίσχυσις

και επικράτεια, έανέπιθυμωμεν

εύλογίαν θεου, έπάνδρωσιν του Άγίου 'Ό

ρους και τας ύπερ ήμων πρεσβείας και δεήσεις πάντων των έν ούρανοίς άγιο

ρειτων άγίων, οϊτινες και συνεκρότησαν το πνευματικον μεγαλείον της Άθωί
τιδος γης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έφαρμόζοντες τα θελήματα του Κυρίου και της 'Εκκλησίας Του

KClv

μύ

ριοι ΟΙ άντικείμενοι, πρέπει να έπιδεικνύωμεν κατα τον Μ. Βασίλειον «άνέν
δοτον την παρρησίαν», ούδόλως δειλιωντες η ψηφιζόμενοι την των διαφωνούν
των στάσιν.

174.

«Πρέπει οί άκροαταί, δσοι είναι πεπαιδευμένοι εΙς τος Γραφάς, να δOΚlμάζωσι

με κρίσιν όρθην δσα λέγουν οΙ διδάσκαλοι' και δσα μεν εΙναι σύμφωνα με τας Γραφας να
τα. δέχονται, δσα δε είναι άσύμφωνα, να. τα

ά π ο β ά λ λ ω σ ι.

(έκ της έρμηνείας

του 72 ήθικου δρου του Μ. Βασιλείου ύπο του αγίου Νικοδήμου, βλέπε σελ. 114 του
«Περι της Σ υνεχους θείας Μεταλήψεως,>

175.

fpyou).

'Εκ των συΥΥραψάντων δυσφήμως Kαl έrnπoλαίως κατα του ανατολικου μονα

χισμου, άναφέρομεν χαρακτηριστικως τον Η.

Workman, δσπς μεταξυ των lίλλων σημειοϊ:
Ιη the East, the breach of Monasticism with culture and even with human society, became
complete. Perched οη the summits of precipitous rocks, ... ignorant of the treasures wich the
accidents of time may have left stranded in their libraries, pushing theirs antagonism to sex
to such a degree that female anima1s of every kind are exclu ded from every part of the peninsula
of Mount Athos ...
Ιη the East, Monasticism became astereotyped institution, a barren asceticism without
history or contribution to history, except ίη so far as its existence is the proof that mere asceti
cism is not a progressive factor and leads to ηο higher results of life and service•.• Monasti
cism in the East retained its individua1istic basis, and remained little more than an aggregation
of units... But too often the Easter monks ... confused vagrant 1aziness with religions con
templation». The eνolution of the Monastic Idea1» σελ. 153 - 5. Boston 19621.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Τό να πιστεύη τις καί 6ιοί τήν «συνεχη» θείαν Μετάληψιν,
συνιστξι τoίiτo προσηλuτισμόν διό πράεεως έκφραζόμενον

;

θΕΣΙΣ Ι.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Ή Ί. Μονη Μ. Λαύρας καταγγέλλει τους έξαρτημαηκους αύτης άδελ
φους ώς διεξάγοντας δια του κηρυττομένου φρονήματός των, π Ρ ο σ η λ υ

τ ι σ μ ό ν, δπερ συνιστξi άδίκημα προβλεπόμενον ύπο του

184

αρθρου του
,

Κατασταηκου Χάρτου ( 176). Πράγμαη. ''Αν ληφθη ύπ' οψει δη κηρύττουν το

σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν

τουτο φρόνημα, προσκρούουν σντως είς το άνωτέρω αρ

θρον του Κ.Χ. του Άγίου 'Όρους. Ε.Ε.

12.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

"Ας Ιδωμεν κατ' άρχήν, τί καλείται προσηλυτισμός. Κατ'

tmruxij

νομικον

όρισμόν: «προσηλυησμος καλείται :ή δι' άπατηλων μέσων προσπάθεια προς
διείσδυων είς την θρησκευτικην συνείδηων έτέρων, προς τον σκοπον μετα
βολης του περιεχομένου αύτης». Έρωτωμεν: πότε και έπi ποίων έχρηωμο
ποιήσαμεν άπατηλα μέσα με σκοπον άλλαγης της θρησκευτικης συνειδήσεως

των συμμοναστων μας; Το να έφαρμόζη τις τας «κανονικας διατάξεις» της

'Εκκλησίας, πότε ,άπ' αίίJNων :ήρμηνεύθη ώς προσηλυτισμός; Έαν μάλιστα
ληφθΏ ύπ' οψιν δη ό μοναχος δια του συνόλου βίου του,' εργοις και λόγοις
συνισταμένου, ούδεν ~τερoν πράττει καθημερινως είμη ν' άδολεσχΏ τψ νόμψ
της Έκκλησίας κα1 ταϊς έντολαϊς Αύτης, ετι έντονώτερον άντιλαμβάνεται τι)ν

πλήρη έν προκειμένφ παρανόηων του δρου και την έκ τούτου πρωτοφανη

κατηγορίαν. Έν τοιαύτη περιπτώσει, διατί δεν άποκαλουν προσηλυηστας και
πάντας τους εύσεβείς μοναχους τους αγωνιζομένους ποικίλως δια την διακο
πην της διαμνημονεύσεωςτου όνόματος του αiρετικου Πατριάρχου ' Αθηναγό
ρου, κώτοι αύτη προβλέπεται ύπο του Κ. Χάρτου;

Έαν δμως προσέξη τις ίδιαιτέρως θα ϊδη δη

oi

κ. συντάκται άμφιβόλλουν

λίαν έπi τοίς λεγομένοις των, διο και έπικαλουνται και πάλιν το θέμα σ κ α ν
δ ά λ ο υ

.

των μοναχων προς ύποστήριξιν της κατηγορίας και παρερμηνείας

του σχεηκου αρθρου. ' Αλλα περι σκανδάλου, έφ' Οσον και πάλιν είς αύτο κα
ταλήγουν, έσημειώσαμεν τα δέοντα έν τη προηγουμένη θέσει. Ή άτοπία του

έmχειρήματος εΙναι τοίς παωεκδηλος. Και τουτο διότι πάντες οί άπ' αiώνων
κηρύξαντες τηνόλήθειαν του Εύαγγελίου κω την των Ιερων κανόνων κρα
τύναντες ίσχύν, μεγάλοι Πατέρες κω Διδάσκαλοι της 'Εκκλησίας, ούδόλως
θα επρεπε να κληθουν μεγάλοι και άγιοι, άλλ' άπλως προσηλυησταί, καθόσον

ούδεΙς αγνοεί τα πλήθη ού μόνον των σκανδαλισθέντων άπο τα κηρύγματά
των,άλλακαι πολεμησάντων σφοδρως τας ίδέας των. Συνεπως ~ ημείς δεν εί·
μεθα προσηλυτισται η έαν τυγχάνωμεν τοιουτοι λόγφ του άνωτέρω φρονήμv.·

176. «πασα προσηλυηστικΙι Kάi πρoπαγανδισnκIι ένέργεια, ήθική, θρησκευτική, έκ
κληOlαστιΚf], κοινωνική, ΈθνιΚloτnαl, κω οΙασδήποτε' lίλλης φύσεως τοιαύτ/, έν "ΑΥίφ

"Όρεi άπαγορεύεΤα/ άπολύτως' έπi nOlviί άπελάσεως».

15
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τος, πρέπει να προηγήθησαν ήμων ΟΙ συντόκται του ίερου Πηδαλίου, ώς και

πόντες ΟΙ κανονολόγοι και αγιοι της Έκκλησίας μας ΟΙ όποίοι έ κ ή Ρ υ ξ α ν
τ α

α ύ τ α

μ ε θ'

ή μ ω ν,

καίτοι ήμείς, το έπαναλαμβάνομεν, ούδέποτε

έκηρύξαμεν, άλλ' άπλως προσεπαθήσαμεν να έφαρμώσωμεν, οση ήμίν δύνα
μις, τα ύπο της Έκκλησίαςδιδασκόμενα.

ΟΙ άγαθοι ομως συντάκται της Είσηγητικης Έκθέσεως, έπιμένοντες είς
ηΊν αποψίν των, προσάγουν νέα έπιχειρήματα, αποδεικτικά, ώς πιστεύουν,
της προσηλυΤΙΟΤ1κης ήμων δραστηριότητος. Ίδου αΙ νέαι θέσεις των:

'

«Διότι, έαν άπεδείχθη δτι το κήρυγμα τουτο εΙναι ξένον προς δ,τι έπικρα
τεί ένταυθα, δτι προκαλεί σ κ ά ν δ α λ ο ν

είς τας συνειδήσεις και σαφως

αντίκειται ούχι είς άπλως έπικρατουντα εθη περιοδικου

χαρακτηρος,

αλλ'

είς το πνευμα της Έκκλησίας, έν συνδυασμψ με την πνευματικην και ασκη

τικην παράδοσιν του Μ οναΧlΟμου , καθίσταται πρόδηλον οτι άποτελεί μίαν
μορφην προσηλυτισμου, άπαγορευομένην ύπο του έν λόγφ αρθρου. Πολε

μηθέντος του κηρύγματος του Ίερομ. Μαξίμου ύπο των Άγιορειτων, ήναγκά
σθη να δηλώση δτι τουτο άφορζί μόνον είς την προσωπικήν του έφαρμογήν.
Είθε να έφηρμόζετο έν κλειστψ χώρφ και να μη έδιδάσκετο ώς φρόνημα της

'Εκκλησία.c; ... "Αλλως τε, έαν δπως πιστεύουν, είναι όρθη και σωτήριος ή δl~
δασκαλία των, διατί να περιορισθη έντος 'άφεγγους Κελλίου και μη κηρυΧθίϊ
«έν ταίς πλατείως;

... »

Ε.Ε.

12.

Βάσει των άνωτέρω άπόψεων της Ε.Ε. το πιστεύω ήμων:

α' «σαφώς αντίκειται είς το πνευμα της Έκκλησίας έν συνδυασμψ» και
β' «με την πνευματικην

και άσκητικην

Τί των άνωτέρω άναληθέστερον;
f{ληθείας καταστρεπτικώτερον;

παράδοσιν

του Μοναχισμου».

τί τούτων πλέον δαιμονοχαρες και της

Ό αναγνώστης ηδη έν τοίς προηγουμένοις έ

γνώρισε δια των σελίδων του παρόντος, όποίον το κήρυγμα της Έκκλησίαc
και των άγίων αύτης πατέρων περι της συνεχους θείας Μεταλήψεως,
κήρυγμα έξ1l(νεiτο μέχρι του καθ' έκόστην,

εί δυνατόν,

δπερ

ώς έπίσης και την

πορείαν έπ' αύτου των μεγάλων άσκητων έρήμου και Κοινοβίων,. μέ~ΡI των

ακραlJjόνων της όσιακης πολιτείας άγιορειτων Γρηγορίου

του Παλαμα κα]

Καλλίστου Ξανθοπούλου, των θερμων τούτων κηρύκων της άδιορίστου προσό:

δου. Το να έπιμένη τις άρνούμενος την έπι του προκειμένου άλήθειαν, εν και
μόνον δημιουργεί είς τον σώφρονα όκροατήν του σιγην και προσευχήν ...

Τίς ομως δεν θλίβεται δταν βλέπη άγιορείτας πατέρας, έν πολλοίς λευ
κανθέντας έν τfi έρήμφ του "Αθωνος και ύποτιθεμένους

iκανoυς της Ιερας

ΠαραδόσεWς μελετητάς, να άρνουνται την περι συνεχους θείος Μεταλήψεως

δι' έγκρατείας διδαχην της Έκκλησίας ήμων, γράφοντες: «Είθε να έφηρμόζε.
το έν κλειστψ χώρφ κω μη έδιδάσκετο ώς φρόνημα της 'Εκκλησίας ...,».

Τίς δεν έκπλήσσεται και σχεδον φρίπει ένώπιον των μεθοδιων του Πο
νηρου οστις τεχνηέντως τας παγίδας αύτου άπλώσας, συνεχίζει να συλζί ψυ

χας έκλεκτας και αφιερωμένας τψ θεψ; Και έν άπορίQ έπαναλαμβ6.νομεν
και ήμείς μετα του Μ. Άντωνίου:

«Τίςαρα παρέρχετοι ταύτας;

φωνης λεγούσης μοι' ή τσπεινοφροσύνη».

'Όντως έαν έμβαθύνη

κω ηκουσα
τις περισ
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σότερον είς δλον αύτον τον άνηρρηηκον διάλογΟΥ θα διίδη δπωσδήποτε δη
τας γραφίδας των κ. Είσηγητων περισσότερον έκίνησεν ή αύτοπεποίθηOlς και
ό ναρκισσισμος λόγφ των ώραlOλόγων και έντυπωσιακων
του κειμένου αύτων --άδιαφορουντες

lipQ.

έκφράσεων

έαν κω κατα μερίδιον μετέχουσιν της

άληθείας- και όλιγώτερον ή προσπάθεια να γνωρίσουν και διακονήσουν ηΊν
άλήθειαν.

ΕίρωνευόμενΟ1 δε έν συνεχείQ. τους ήμετέρους λόγους, γράφουν:

«" Α)..

λως τε,έαν δπως πιστεύουν, εΙναι όρθη και σωτήριος ή διδασκαλία των, δ1(1
τί να

nePIOPIoefj
τεIαις~ ;

,

έντος άφεγγους Κελλίου κω να μη ΚIΊpuxefj «έν ταίς πλμ

«Άληθως άπεκρίθησαν»! 'Εκ καρδίας πιστεύομεν δη άγαθον και σωτΓ;

ριον θα

i}To

να KIΊPUXefj ούχι βεβαίως «έν πλατείαις», διότι πολυ όλίγας τοι

αύτας διαθέτει δ όρεινος και άπόκροτος

"Αθως, άλλ' έν μέσαις έκκλησίαις

των ιερων καθολικων των Μονων και Σκήτεων, ωστε να έπανέλθη κω πάλιν
το χρυσουν εθος του άρχαίου κω Βυζανηνου

εύχαριστιακου

μεγαλείου

της

Μοναχικης πολιτείας. Γνωρίζοντες δμως το τραχυ του πράγματος, η μaλλOν
δη ,Qλλoις τουτο άνήκει, ήμων άπλων έρημιτων,

ήρκέσθη,μεν

είς την εύχα

ρισηακην δοξολογίαν του θεου έντος των ταπεινων κω «άφεγγων» Κελλίων

μας, πλην ·δμως έδέχθημεν

καταιγίδα πυρων πανταχόθενl

...

κω έρωτωμεν:

'Ι'ίς ό σκανδαλίζων; Τίς δ καταστρατηγων θεσμοθεσίας άρχαίων κω άγίων Πα
τέρων;

Τίς δ το φως καλων σκότος, και την της 'Εκκλησίας διδαχην «αϊρε

σιν» και «πρoσηλυnσμόν~;

"Εν διαφεύγει

των χειλέων

ήμων:

«Κύριε,

μη

στήσης αύτοίς την άμαρτίαν ταύτ/ν~.
Έν συνεχείςι. παραθέτομεν και τος

σηγηnκης ξυνωρίδος:
είς τόσην

fKTamv,

π Ρ α κ τ ι κ α ς

ύφηγήσεις της Εί

«Κατόπιν των άνωτέρω -ο'τινα δυστυχως μας ηγαγον

λόγφ του έπi τέσσαρας δεκαετίας ανοικτου

θέματος και

του κινδύνου δημιουργίας εύρυτέρας άνωμαλίας- φρονου'μεν δτι είς την ά
μέσως ένδιαφερομένην

Ί. Μονήν, ώς προνοουσαν

δια την είρήνην των ά

δελφων της δικαιοδοσίας της, άπόκειται ϊνα ποιήσηται χρηOlν του αρθρου

139

\'Ου Κ. Χάρτου, έφ' δσον προκαλουνται σκάνδαλα είς τος ψυχάς, ίδίςι. τ6'Ίν

n

πλουστέρων και δημιουργείται κίνδυνος μεταστάσεως άπο των μετανοιων των,
εiς δε την κρίσιν της Ύμετέρας

. -=
;;-'

c

ξ

Πανοmολογιότητος

άνατίθεται

τά ένδεικνυόμενα μέτρα, έν οΙς και την έφαρμογην τοω
Χάρτου "Αγίου 'Όρους (Ε.Ε. σ.

184

δπως λάβη

αρθρου του Κ

13 - 4) .

Είς τας άνωτέρω «δIαγνώσεIς~ του Eίσηγηnκoυ έγγράφου ή Μ. Λαύρα

εσπευσε να ύπακούση προθύμως, προκειμένου να (διασώση» τας σκανδαλι
σθείσας συνειδήσεις των συμμοναστων ήμων, ούχι βεβαίως έκ της παναιρέ

σεως του Οίκουμενισμου,άλλ' έκ του

«αίρεΤlΚOυ» κηρύγματος της άδιορί

στου η συνεχους θείας Κοινωνίας! ΤΟ «επoς~ έγένετο ταχέως κω «εργoν~'
ούδόλως ήθέλησε ή "Ιερα Μονη να άσχοληθΏ με έκποΙήσεις των ήμετέρων

Καλυβων, ώς προβλέπει δ Κατασταηκος Χάρτης' δυναμικως έξέδωκεν τα ά

πολυτήριά μας έντελλομένη αμςι. την αμεσον άπομόκρυνσίν μας έκ των με
τανΟ1ων ήμων. Σημειωθήτω δη εΙς έκ των βιαζομένων προς άπέλαmν άδελ
φος ύπηρχεν ύποτακηκος και μOναδlΚOν στήριγμα του ήλικίας

98

έτων Τέ
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ροντος,Οστις και όλίγον μετα την του υποτακηκου του άπομάκρυνσιν άνε
~.

f

:11

Ιi!;·

παύετο των «κόπων τ/ς πολυμόχθου σαρκός...».
Νυν ουδεν Ετερον άπομένει είμη ή έφαρμογη του αρθρου

184,

του προ

βλέποντος άπέλαΟ1ν έκ συνόλου του (Αγίου 'Όρους παντος προσηλυτιστου ...

'Α ναμένοντες κω ταύτην (τί άδύνατονέν τΏ έποΧΏ ήμων;), ήθελήσαμεν να
βοηθήσωμεν δια της συντάξεως της συστημαηκης

των καλοπροαιρέτων

ταύτης μελέτης, δσους έκ

-θα έπεθύμουν να γνωρίσουν την δντως «σκανδαλίζου

σαν» άλήθειαν της συνεχους θείας Μεταλήψεως, της διδασκαλίας ητις υπενθυ
,,>
j\

,)
;.1

Ι,:
ι,'

μίζει αριοτα ου μόνον τους λόγους του Κυρίου:

και πίνων μου το αίμα εχει ζωην αίώνιον, Kαl έγω άναστήσω αυτον έν τΏ έσχά

ΤΙ, ήμέρςι ... »,άλλα και τα γραφόμενα υπο του ευαγγελιστου δια τ/ν μετα τJΊν

άκρόασιν tωνάνωτέρω διαγωγην των 'Ιουδαίων:
θον έκ των μαθητων αυτου είς τ α ό π ί σ ω

[,

τούτου πολλοι άπηλ

κω ούκέη μετ' αυτου περιεπά

μόρφωσιν κω μετα καρδίας -ζεούσης και ευγνώμονος άποδοχην των λεγομέ

11

σημειωθεν «ό η ί σ ω»,
'Ό

«...έκ

τουν». Το να περιπατΏ τις μετα του Ίησου προϋποθέτει όπωσδήποτε την συμ
νων του' υπεναντίοι

i

«ό τρώγων μου την σάρκα

Χλιαροι «ου περιπατήσουσι μετ' αυτου» ... Το άνωτέρω

το έκφράζον την τότε δειλίαν και όλιγοπιστίαν των

άκροατων του Διδασκάλου, ένίκησαν οί άπλοί και εύπειθείς 'Απόστολοι ΟΙ ό
ποίοι δια του στόματος του πρωτοκορυφαίου
«Κύριε πρ'ος τίνα άπελευσόμεθα;
'Όντως

η διδαχη

μερον Ολλως έθισθέντα

ρήματα ζωης ώωνίου εχεις».

της συνεχους

κρύπτει «ρημαζωης ώωνίου» κω

11

άπεκρίθησαν προς τον 'Ιησουν:

ijTo

και lάδιορίστου

θείας

Μεταλήψεως

έγ

έπόμενον να «σκανδαλίζη» τον μέχρι σή

έξ άγνοιας δλως διαφόρως mστεύοντα.

Ήμεϊς εν

ευχ6μεθα έκ. καρδίας' να. πυκνωθουν ΟΙ άγαπωντες «τα προστάγματα Κυρίου»
κω τας των άγίων πατέρων διδαχάς, ωστε και πάλιν το Άγιώνυμον

'Όρος,

να εϋρfl την δικαίαν θέσιν του έν μέσφ του σάλου ιης σημερινης κυμαινομέ
νης καΙ μδ.λλον καταπονηζομένης

'Ορθοδοξίας, προς δικώωσιν του μεγάλου

παρελθόντος του, παράδειγμα παρέχον σωτήριον τοίς συγχρόνοις και βε6αίαν

έλπίδα ένος άνταξίου της ιστορίας του μέλλοντος.

'Αμήν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ή περι συνεχους θείας Μεταλήψεως διδαχή, ού μόνον δεν συνIστ~ προσ

ηλυηοΡόν, άλλ' έξ άντιθέτου άποτελεϊ μία των υψηλοτέρων και σωτηριωδε
στέρων διδαχων Τ.ης 'Εκκλησίας,

και δια τουτο σφοδρως πολεμηθείσης

της ποικίλης άγνοίας και έμπαθείας των άνθρώπων και του Πειράζοντας.
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θΕΣΙΣ

ΙΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ

ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Το κρινόμενον θέμα αξlOλογείται δι' ασκητικων και Μοναχικων κριτη
ρίων, έντος της πεΡlOχης του Άγίου 'Όρους, αγομένου ΟΧΙ μόνον ύπο των

έθων του της τυπικης τάξεως και της ιδιοτύπου Μοναχικης ζωης,άλλ' ιδια
ζόντως και ύπο της άσκητικης πείρας και πνευματικης παραδόσεως.
τι') 'Άγιον 'Όρος έαν δεν ύπάρχη ενα άναλλοίωτον status

quo,

..

Και εις

δμως ύπάρχει

μία μακρα άσκητικη παράδοσις, ύπο το φως και μόνον της όποίας διακανονί

ζονται πάντα τα άφορωντα εις αύτό. Έπομένως και το κρινόμενον θέμα~,
Ε.Ε. σελ

4 - 5.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Ένταυθα, ώς βλέπομεν, οί κ. Είσηγηται προς ύποστ'ήριξιν του τριημέρου
και των παρομαρτούντων αύτω, έπικαλουνται:

αΌταεθη και 'εθψα

TouiepoiJ

Τόπου και βΌ την ασκητικην πείραν και πνευματικην παράδοσιν του <ΑγlO
ρειτικου Μοναχισμου. Έξετάσωμεν λοιπόν, άμφοτέρας τας ώς ανω περιπτώ
σεις ύπο το φως των ίερων κανόνων και της συνόλου

ύ γ 1 Ο υ ς

όρθοδό

ξου παραδόσεως.

Ό ίερας Νικόδημος έν τοίς προλεγομένοις του Ίερου, Πηδαλίου,

oiovet

θέλων να διασφαλίση και διατρανώση δμα την ισχυν των Ιερων κανόνων έκ
παντος άνθρωπίνου «έντάλματος», εγραφε τα ακόλουθα προ διακοσίων περί.,
που έτων: «'Ένθα ούκ εστι κανων η εγγραφος νόμος, κρατεί Τι καλη συν
ήθεια, Τι όρθψ λόγψ και πολλοίς ετεσι δοκφασθείσα,

φ Ψ

κ α ν ό ν 1

η

ν ό μ Ψ

κ α Ι

έ ν α ν τ 1 ο υ μ έ ν η,

μου έπέxoυσα~, σελ. ιθΌ Και άλλαχου ό αύτος πατήρ:
ίl π ε ρ

τ α

τ υ π 1 κ α

σ χ ύ ο υ σ 1 ν,

i

μ η

έ γ γ Ρ ά

τάξιν κανόνος και νό

«01

θείοι κανόνες και

σταν αύτοίς ένανnουνται ταυτα,

και μάλιστα τα κατα μέρος και τοπικά». Βεβαιων δε τον λόγον του προσθέτει:
«Φησί γαρ ό Βλάσταρις: «άπο της ρλα' Ίουοτινιανείου νεαρας γνοίης αν δη,

τα γινόμενα παρα των κτπόρων έν τοίς Μοναστηρίοις τυπικα στέργειν όφεί:'
λουσιν,

ε ί

μ ή

π ο υ

τ ο ί ς

κ α ν ό σ 1 ν

έ ν α ν τ 1 ο υ ν 'τ α 1 ~

σελ. κα'.

'Ήτοι, έν αλλαις λέξεσιν, άποκρούεται παρα του ίερου πατρος έρμηνεύ
οντος έν τούτψ την κανονικην αποψιν της Έκκλησίας, πασα παρείσδυσις εις

την περιοχην ίσχύος των

tt;

αύτου εισέτι του

177.

iepwv κανόνων,
βασιλέως (177). '

«'Ότι ΟΙ θείοι κανόνες όπερ τους 6αοιλικους νόμους ίοχύουοιν. ΟΙ τοίς Κανόσιν

ένανnούμενοι πραγμαηκοι τύποι

β'

.)>>.

όποθενδηποτε Πp()Ί:~ρxoμένη, και

(=

ποληικοι νόμοι) ακυροί είσι.

«οι μεν γάρ, ηγουν ΟΙ Κανόνες,

και στηριχθέντες,

παρ α Βασιλέων

(Φωτ. τηλ. α'., κεφ.

και αγίων Πατέρων

έκτεθέντες

ώς αΙ θείαι Γραφαι δέχονται. ΟΙ δε νόμοι, παρα Βασιλέων μόνον έδέ

Χθησαν η συνετέθησαν' και δια τοίίτο ού καησχύουσι των θείων Γραφων,

ούδε των Κα

νόνων». (Βαλσαμών, σχόλια είς το άνωτέρω β'. κεφ. του Φωτίου). <1. Πηδάλιον σελ. κα'.
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<ο πατριόρχης έπίσης Βαλσαμων και γνωστος ήμϊν έκ των προεκτεθέν
των, σχολιόζων τον 160ν κανόνα

τiϊς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τον διαλαμ

βόνοντα περι παραιτήσεως έmσκόπων, παρατηρεϊ: «Οίδε λέγοντες, όφείλειν
ώς κανόνα TlΊν περι των παραιτήσεων μακραν συνήθειαν κρατείν, ού καλως

λέγουσι' μακρα γαρ συνήθεια αγραφος ού κρατεί, ενθα έγγρόφψ νόμψ

11

κα

νόνι ένανTlουται' και ζήτει τα γραφέντα παρ' ήμων, χόριν τούτου, είς κεφ.
γ' του Α' τίτλου του παρόντος συγγρόμματος»,
σελ.

δπερ βλέπε είς:

Ρ.- Π., Α'

39 - 42 (178 ).
Έκ δε των νεωτέρων, ό καθηγητης του έκκλησιασπκου δικαίουέν
Σχολfj του Πανεπιστημίου

NOPIKfj

'Αθηνών 'Αν. ΧΡΙσΤοφιλόπουλος,

ρόμενος είς το εθιμον και την ίόχυν αύτου, γρόφει:

Tfj

άναφε

«Κατ α ταυ τα, δια την

ϋπαρξιν έθίμου άπαπεϊται μακρα και σταθερα ασκησις, !Ίς δμως ή διάρκεια
δεν δύναται να όρισθfj έκ των προτέρων και ΚOlνη συνείδησις, οπως το άσκού

μενον

KpaTfj ώς δίκαιον. Περαπέρω το έκκληοιασηκον εθιμον δέον να μη

ΠΡOσKΡOύrι

είς δόγμα η της όρθοδόξου

πίστεως, εις την δημοσίαν της πολι

11

τείας τάξιν, προκειμένου δε περι τοπικου

ειδικου έθίμο:υ, να μη εύρίσκηται

εις άντίθεσιν προς το καθ' δλου πνευμα του έκκλησιασηκου
ΧΡlΟηανικης ήθικης

δικαίου και της

(179).

Παρομοίως σχεδον και μαλλον πληρέστερον έκφράζεται και ό καθηγητης
του Κανονικου Δικαίου έν

Tfj

θεΟλΟγικfj Σχολfj 'Αθηνων Κ. Μουρατίδης,

τα ~Mαθήματα Κανονικου Δικαίου» και έν σελ
«ΤΟ έκκλησιασηκον

(πολυγρ. εκδ).

64.

εθιμον δια ναάπoτελέσrι

εις

πηγην του Κανονικου

Δι

καίου δέον να μη ΠΡOσKPOύrι εις δόγιια η της όρθοδόξου πίστεως και να εύ
ρίσκεται

ένά π ο λ ύ τ Ψ

Γ Ρ α φ η ν

κ α

περι τοπικου

11

1

τ η ν

σ υ, μ φ ω ν ί Q.

<Ι ε Ρ α ν

π Ρ ο ς

τ η ν

Π α Ρ ά δ ο σ ι ν.

Προκειμένου δε

είδικου έθίμου, να μη εύρίσκηται εις άντίθεσιν προς το κα

θόλου πνευμα του Κανονικου Δικαίου και της ΧΡlΟηανικης

., Οη

ήθικης» .

τα άνωτέρω εΙχον ύπ' οψει των και οί συντάκται των διαφόρων τυ

πικων και δη των δύο κυριωτέρων τούτων, ητοι του Παλαισηνου
άγιου Σάββα και του της Μονης των Στουδίων,

VlOefj

<Α γ ί α ν

TumKou

του

εΙναι δλως περπτον να το

και ένταυθα. Χρησιμοποιηθέντα άμφότερα ώς πρότυπα δια πόντα σχεδον

τα ρεταγενέστερα

τυπικα και φέροντα

του :Μεγάλου Καππαδόκου,

Βασιλείου

τας τελευταίας συμπερασμαηκας

178.

«Και

tni

εκδηλον

την έπίδρασιν

του ούρανοφάντορος,

καταλήξεις των έρευνητων

των

συμφώνως προς

(180),

εΙναι λίαν

του πολιτικοϋ νόμου το εθος ώς αγραφος νόμος ίσχύει, οτε έν .δικα

στηρίψ ή συνήθεια βεβαιωθη, και οτε μη έγγράφψ νόμψ έναντιουΓαι». Κεφ. γ'
μοκάνονος του Φωτίου, παρα Ρ. Π., Α' σελ.

179.

Παράβαλε του ίδίου:

Έπίσης Cod~x

180.

εργων

του Νο

38.

«ΤΟ έκκλησιαστικον εθιμον»

«θεολογία»

1953,

σελ.

206.

Juris Canonici, cc 27 - 8.

«Οί κυριώτεΡΟ1 των περι τα τυπικα άσχοληθέντων μελετητων

κατέληξαν

είς

το κοινον συμπέρασμα οη είς την διαμόρφωσιν των κανόνων του ώργανωμένου μοναχικου
βίου έν Βυζαντίψ μεγάλως έπέδρασαν κυρίως αί άσκηηκαι διατάξεις», οί «Κατ' έπιτομην
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φυσικον διατι έλλειπει παρ' αύτοΙς πασα «άνnκανονικη» διδαχη η διατύπωσις,
ώς έπισης και άσυμφωνια προς τας άγίας Γραφάς (181). Άπόδειξις τούτου, ή
όρθη εύχαρισnακη

τοποθέτησις των ενανn του θειοτάτου

Μυστηρίου

(182).

Είς ούδένα τούτων εύρίσκομεν παρόλληλόν τι της σημερινης έν Άγίφ
'Όρει

καταστάσεως,

πολλψ δε

μαλλον

της

προηγουμένως

έmκρατησάσης

«πλάνης». Μήπως δμως εχομεν άγlOρεπικον εγγραφον Tυmκoν το όποΙον να

έπικροτη η πολλψ μαλλον να έππάσση την του τριημέρου και του ίουδαϊκου
Σαββάτου

κυριαρχίαν;

Ούδέν

!

'Αμφότερα άποτελουν καρπους λεπουΡΥΙ

κης παρακμης έν μέσφ Όθωμανικψ ζυγψ! Συνεπως τα ύπο των κ. Είσηγη
των ύποστηριζόμενα, δη δηλαδη «τα εθη» και ή «τυπικη τάξις» του Άγίου
'Όρους άποτελουν τας κυρίας αίτίας της συγχρόνου εύχαρισnακης ζωης αύ

του τυγχάνουν οντως άληθη ώς έκφράζοντα άναγλύφως την
ν 1 κ η ν

και παρα την ύγια άσκηnκην

ά ν τ ι κ αν ο

τυπικην παράδοσιν έπικρατουσαν

-

τάξιν, και συνεπως κομωντα, φέροντα και εκδηλον τον καρπον των «άνθρω
πίνων παραδόσεων» και συνηθειων (183).

δροι» και ΟΙ «'Όροι κατα πλάτος» Βασιλείου του Μεγάλου. Κοινη δε εΙναι ή διαπίστωσις
δη

τουλάχιστον

αι

είς την

καθημερινην

διατάξεις των πρώτων γνωστων είς ήμας
νης και Θεοδώρου

ήγουμένου

έπι των θεσπισμάτων

στηρίζεται
του

πνευμαηκην

TumKWV,

της μονης των Στουδίου,

των ασκηηκων

του Μεγάλου

ση τα δύο ταυτα Τυroκα απετέλεσαν

όποίου

- Διαθηκαι»,

διεμορφώθησαν
σελ.

83,

και

ασκησιν

βασίζονται

Βασιλείου.

αναφερόμεναι

Σάββα της Παλαιστί
σχεδον

αποκλειστικως

Ύπο πάντων

τροπον ηνα το πρότυπον,

και τα μεταγενέστερα».

Άθηναι

ζωην

ητοι του άγίου

Κ.

Μανάφη,

έπίσης ύπο

έπι τΏ βάσει

«Μοναστηριακα

TumKG

Διδ. ΔιατριβιΙ.

1970.

Άπόδειζις άπλϊ] τούτου εστω ό μοναχός 'Ιωάννης, ό συντάξας το Τυπικον της

181.

Μονης του Τιμίου Προδρόμου του έν τψ Μοναχείψ, σσης «έπι παντος θέματος άπτομέ
νου της πνευμαηκης ζωης και άσκήσεως των μοναχων ανατρέχει είς τα ύπο των μεγά

λων έκπροσώπων του μοναχισμου διατυπωθέντα».

. .. ένψ

δ αγιος Χριστόδουλος της Πά

τμου, τεκμηριώνει τας διατάξεις του «περι της παραδοχης Ίων άπο κόσμου παραβαλλόν
των προς την μονήν:ι>, δια των γνωμων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Μεγά
λου έν Θεoλoyίζ't και δια των κανόνων «της έν τψ

navotmtV

ναψ των ιερων 'Αποστόλων

συναθροισθείσης πρώτης και δευτέρας συνόδου». Κ. Μανάφη, μνημ. ~ργ. σελ.

182.

Παρα ταυτα δέον να σημειωθΏ δη ύπάρχουν και τυπικα

85.

ένά ν τ ι θ έ σ ε ι

δlOτελουντα προς τους ιερους Κανόνας, είς ποικίλα θέματα, Kαl αυτο το της προσόδου

έν τοίς Μυστηρίοις προσέη! τουτο δεν πρέπει να προκαλΏ ήμίν ξενισμόν ηνα δεδομέ
νου ση και ό θείοc Νικόδημος παρατηρf}σας τουτο, έσημείωσεν λίαν έmτυχως, ση οι Ιεροι
κανόνες δέον σπως ίσχύωσι πάντοτε

ύ π ε ρ

τα Τυπικά, ώς εϊδομεν έν τΏ άρχη της

πάρούσης θέσεως.

183.

Ό Μ.

Βασίλειος άναφερόμενος είς τας τα)ν άνθρώπων παραδόσεις, τας ηροσ

καίρους και αείποτε έmσφαλεiς, σημειοί!

«" Αρά

αρα κακων αirία γέΥονεν ή διεστραμμένη

τ ω ν

(προοίμιον

Και άλλαχου

όμιλίας περι κριμάτων Θεου).

-δόσεων άνθρωπίνων,

8). "

το

κ Ρ ί μ α

φανερον

γε ήπάτησεν

ήμας ή κακίστη

ά ν θ Ρ ώ π ω ν
ό αυτός:

συνήθεια'

π α Ρ ά δ ο σ ι ς».
«Περι μεν ουν παρα

έκ των του Κυρίου

ρημάτων'

(Μάρκ. Ζ',

διόπερ πάντων όμου καθαρευσαι .αναγκαίον, των τε του διαβόλου έmθυμιων, και

των του κόσμου μετεωρισμων, και
και των iδίων θελημάτων, κ(1ν
Bαmίσματoς, παρα Σ.θ.Μ. σελ.

τω ν

ά ν θ Ρ ω

J[

ί ν ω ν

εύπροσωπότεροι εΙναι δόξωσι».

122).

π α Ρ α δ ό σ ε ω ν,
(Λόγος β'

περι θείου
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τα δε «μακρας

άσκητικης

-

-

πνευματικης παραδόσεως και πείρας» λε

γόμενα άποτελοϋν ώραιολόγους και εύήχους μόνον προτόσεις, έφ' οσον, ώς
έν πλότει εϊδομεν έν Τ41 δευτέρφ κεφαλαίφ του Α / Μέρους, τελείως διά

φορος ητο ή πνευματικη έν προκειμένφ παρόδοσις του Άγιωνύμου, ητις διελ
θουσα άπο εσχατον βόραθρον καταπτώσεως κατα τους μετα την δλωσιν της
βασιλευούσης αιωνας, μόλις πριν μίαν έκατονταετηρίδα σχεδον ήδυνήθη να
«σωφρονισθΏ» πως άτρύτοις πόνOlς των όσιακων Κολλυβόδων'
Σημειωθήτω δ' ώς συμπλήρωσις

των προλεΧθέντων,

ΟΤΙ

ούδέποτε

τα

άσκητικα εργα εΙναι δυνατον ν' άλλOlώσουν η 'άνηκαταστήσουν την μυστη

ριακην πορείαν και ζωην του μοναχοϋ εΙμη μόνον εΙς την περίπτωσιν του
άναχωρητισμοϋ, περίπτωσις ή όποία εΙναι άδύνατον να λαμβόνη χώραν έν
ταυθα (184).

Έπιθυμουσα έν συνεχείQ. ή Ε. 'Έκθεσις να άμαυρώση και τιΙν άξίαν των
καθηγητικων γνωματεύσεων, άποκαλεϊ ταύτας άπλας έπιστολας και προσθέτει:
«Το περιεχόμενον

των έπιστολων

των Καθηγητων

της

θεολογίας,

ώς

έγρόψαμεν, άνταποκρίνεται έν γενικαίς γραμμαίς, άπο θεωρηnκης πλευρας,
εΙς την διδασκαλίαν της Έκκλησίας. Είς την περιοχην ομως σπου καλλιερ
γείται ή πρακτικη φιλοσοφία, ώς είναι αί Ί. 1Ι10ναι και το 'Άγιον 'Όρος και

ε\'θα ή θεωρία γυμναζομένη και 'άναλυομένη εΙς τελειωτάτας πρακnκας μορ

.t

., ΆΙ:!

φάς, έπόμενον εΙναι να μη γίνεται δεκτόν. "Αλλως τε αί έηελθουσαι μετq.
βολαι είς τας συνηθείας της άρχαίας Έκκλησίας, δεν καταδεικνύουν την δύ
ναμιν του παρόγοντος

πραξιν

;»

Ε.Ε. σελ

της πείρας και την ύποταγην

θεωρίας

είς την

10.

Πότε ήκούσθη ή «πρακτικη φιλοσοφία»

άναλύουσα

της

εΙς τελειωτότην

του Μοναχισμου,

πρακηκην 110ρφην και εκφρασιν,

τω εΙς την συνεχη η αλλως συνεπη εύχαρισnακην ζωήν

;

ή την θεωρίαν

να άνηφέρε

'Ανηθέτως μάλιστα

επρεπε να συμβαίνη το άκριβως έναντίον! 'ΉτOl να μετατρέπη την θεωρίαν
του ίερωτότου Μυστηρίου είς πραξιν συμμετοχης και εύφροσύνου μεθέξεως

και ΟΧΙ να μιμηται τους έκτος της Όρθοδόξου

•Αληθείας

ποιητός, οί όποίοι

σnχοπλοκουντες ώραϊα μεν και γλαφυρως το μεγαλείον της έσωτερικης έλευ
θερίας και εΙρήνης, άδυνατουν να γευθουν των άνωτέρω γλυκυτότων καρπων

iLv

άφθόνως ,άπολαυόνουσι

δοξίας ύπόρχοντες πιστοί!

οί έντος του περιβόλου

.. '

της άναστασίμου

Όρθο

Διόη, έρωτωμεν και πόλιν, πως είναι δυνατον

ν' άποτελέσ:η «τελειωτότην πρακτικην μορφην» ή ϋπαρξις ένος τριημέρου και
κατα συνέπειαν ή παντελης ελλειψις έλευθέρας προσόδου; την Είσηγηηκην

έπίσης φρόσιν την έκθειόζουσαν <{την δύναμιν του παρόγοντος της πείρας
και την ύποταγην της θεωρίας εΙς την πραξιν» ήμεϊς ώς έξης μεταφράζομεν
έπι του προκειμένου:

«την δύναμιν του παρόγοντος της πονηρας συνηθείας

184. The surest way to υnίοn witl1 the Lord, writes bishop JL1stin, «next to C0111n1Union
of the Flesh and Blood, is the inner Jesus Prayer». C ο m m L1 11 ίο n m L1 s t c ο m e f ί r s t,
and then the Prayer; the Invocation of the Name is not a s u b s t ί t u t e for the Eucharis t,
bnt an added enrichment». The art of Prayer, ρ. 36 - 7, London 1966. Βλέπε σχετικως και τό
εργον: Α treasury of Russian spirituaiity, edit. G. Fedotov. ρ. 373. Ν.Υ. 19652.
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της

επιτuxoυσης
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TJ.IV

υποroγηντης'

θ

Ι

,

αη. ειας

εις

~
-:rLJV

'/δ

,

αντικανονικηνnαρα

0

ων και πραξιν ! ». ΔυστuxωςαύTIΊ' είναι ή !πραγματικότης. Δια πρώτην έπίσης
φοραν ή πλόνη του περιγραφομένου

άντικανονικου λειτουργικου

τοιαύτη ν διθύραμβον, και .,' έπικροτουσαν

συναντίληψιν

εθους ευρε

(185).

Παρα το φαινομενικως όμως' iλαρoν του πρόγματος, ή διακήρυξις «της
δυνάμεως του παρόγοντος τ/ς πείρας. με τας λανθανούσάς οiκουμενιοτικας
έρμηνείας της, δια τους έπιζητουντας άφορμός, άποτελεί οντως πρόσφορον
«συμμαχικον ύλικον» και δη δια τους έραστας των θεολογικων «άνοιγμότων»
τύπου Νησιώτη και Γιανναρα, με τας γνωστας εiς όλους δυσαρέστους συν
επείας εiς τον 'Ορθόδοξον Έλλαδικον χωρον
,.,

.

(186).
".
,.

,

"

Τέλος, έν κατακλέίδι της παρούσης· παραγρόφου, εύχόμεθα όπως οί κα
τωτέρω λόγω του άγίου Κυπριανου Καρχηδόνος, άποτελέσουν δι' όλους τους
ύπευθύνους του ίερου Τόπου το ώραϊον σύνθημα μιας λεπουΡΥικης άναγεν
νήσεως, ητις καθ' έαυτην εΙναι ίκανη μύρια να έπιφέρ:π άγαθό, δι' αnαντας
τους άρνησικόσμους κατοίκους Του.

Ό αγlOς Νικόδημος

185.

oxoλιά~ων

τον α'

κανόνα

της

έν

Σαρδιι<π

Συνόδου,

γράφει:

«Σημείωοαι απο του παρόντος κανόνος, δτι πρέπει να άνατρέπεται μεν κάθε κακΙι
και ψυχοβλαβης συνήθεια, και άπο τα θεμέλια αύτα να έκριζώνεται, να στερεώνεται δε

και να φυλάττεται κάθε συνήθεια καλη και ώφέλιμος. 'Όθεν άκολούθως και ΟΙ θείοι πα
τέρες τουτο το ϊδιον λέγουσιΥ' δ,τε γαρ θείος Χρυσόστομος (όμιλ. ι'

Γένεσιν)

λέγει:

«Μη

και νστ'

είς την

ζητπς, παρακαλώ, είς κανένα πραγμα την συνήθειαν, άλλα το·

χρήσιμον και ΟΧΙ το ψυχοβλαβές' Kαl αν μεν είναι το πραγμα καλον και ώφέλιμον, ας
γίνεται άπο λόγου μας, καν και συνήθεια δεν είναι να γίνεται τουτο' αν δε είναι το

πραγμα ψυχοβλαβές, ας το μισώμεν και ας το άποστρεφώμεθα, καν δε και ηναι συνήθεια
να ένεργηται τουτο,
πάλιν:

α ς

κ ό π τ ε τ α 1

ή

Κ α κ η

α ϋ τ η

σ υ ν ή θ ε ι α.

Και

(λόγος είς το άποοτολικόν, δια δε τας πορνείας εκαστος), «"'Ας μη μου λέγη

τινας δτι είναι συνήθεια' διότι σπου γίνεται άμαρτία έκεϊ ή συνήθεια' δεν πρέπει να
ένεργπ' άλλ' εί μεν τα γινόμενα πράγμάτα είναι κακά,
σ υ ν ή θ ε ι α

η ν α 1,

κ α τ ά ρ γ η σ ο Ύ

κ α ν

α' ύ τ ή ν'

κ α Ι

π α λ α ι α

εί δε κακα δεν είναι, καν

συνήθεια δεν έπεκράτησεν, ένέργησον τηνσυνήθειαν ταύτην και καταφύτευσον».

186.

Γνωστών, ηδη

τών

οίκονμενιστικών δραστηριοτήτωΥ

του

καθηγητου

Νησιώτη,

δστις και δικαίως θα ήδύνατο' να φέρη τον τίτλον του «πρυτάνεως» των Έλλήνων οίκου
μενlOτων θεολόγων μετα τον θάνατον του καθηγητου ,'Α,λιβιζάτου, ό Χ. Γιανναρας όμου

μετα των ύπ' αύτου έπαινουμένων. οίκουμενιοτω:νθεολόΥων (βλέπε

τολη και Δύση ... »σελ.

fpyov αύτου «Άνα
149 έξ.), συνι~τουν:,πραΥμ(lτικην~.«οίκουμενιοτικiιν Σχολην» έν

Έλλάδι, άληθη ητοι Δούρειον'Ίππον. f;V τφ σώματι του
τou

δυστυΧώς

προ

δεκαετηρίδων

άπωλέσαντος

την

ΈλλαδίΚΟU

όρθόδοξον

αύτοU

όρθοδόξου

χώρου,

εύαισθησίαν

και

συνέπειαν.

Και ένψ έΠΗυχώς

ό καθηγηιης

του άγίου

Σεργίου

έλέγχει

ιας δυnκας

έπιδράσεις

έπi τών δογματικών 'Ανδρόύτσου κάι' Τρ'εμήέλα,αδιάφορει 'ήαντελως να κρίνη και έλέγ

ξrt Tl1v' σύγxρoνo~ κιιρυΤΤόμένην αϊρεσί", άπσδεΊKνυωνN:ιuτoν τέλειον τύπον φαρισαίου,
παρατηρουντος έmμt;λώς

«1'0

κάρφος» τών άνωτέρω,

ouxi

ομως και την «δοκον» τών έπαι

νουμένων ύπ' αύτου οίκουμενιοτGJν!...
Και τας μεν όργανώσεις και άδελφ6τητας έΠlΤυχως και καλώς ηλεγξε, τους δε άγίους

πατέρας βάσει ποίων κριτηρ'ίωνύβρίζει εντψ

-

fPYqJ του «Ή έλευθερία του ηθους», ό
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«Ούδε το έθιμον, γράφει ό ίερομάρτυς έπίσκοπος, το ύπεισελθον εις τινας
δέον δπως έμποδίζη, ίνα ή άλήθεια έΠΙKρατ:ft και
δέοντος,

δ ι ότι

ν α 1

ά Ρ Χ α 1 ό τ η ς

ή

Τ Ο

έ θ 1 μ Ο ν
τ

ij ς

lί ν ε υ

π λ ά ν η ς.

ηΊν πλάνην, ας άκολουθωμεν την άλήθειαν

...

KUPlaPX:fi

τ η ς

όλιγώτερον

του

άλ η θ ε ί α ς,

ε

1

Δια τιιυτα,έγκαταλείποντες
Διότι, έαν έπιστρέψωμεν είς

την πηγην και άρχην της θείας Παραδόσεως, ή άνθρωπίνη πλάνη διαλύ
εται

... »(187).
ΣΥΜΙ1ΕΡΑΣΜΑ

Ο ύ δ ε ν
:

(,

να ίσχύση

έθος η έθιμον γενlΚOυ η είδικοϋ Χάρακτηρος εΙναι δυνατον

π ο τ ε

ύπερ τους ίεροUς της 'Εκκλησίας κανόνας.

«κατ' έτuλoγην» έπαινέτης τοϋ μονωακοϋ βίου, τον όποίον έπιθυμεί .μόνον ώς' θεωρίαν
και

«θαβώρειον»

κων!

... ' Απόδειξις

fκφραOlν,

ούδέποτε

δμως

άντιδρωντα καΙ κατα των

φίλων

του

παπι

των άνωτέρω αί εΙρωνικαΙ κω πικρόχολοι έκφρόσεις του δι' ων χαρα

κτηρίζει τον Μοναχισμον «φωνασκοϋντα» καΙ «άναθεματίζοντα» τους «πcmiκoυς που τολ
μουν να κείρουν την κόμην καΙ το γένειον ... » (Τίμιοι με την 'Ορθοδοξία σ.
θα

έπανέλθωμεν δμως άλλαχου διεξοδικώτερον, διότι το

64 - 5).

πρόσωπον Χ.

Γιανναρα

άντιπροσωπεύει λίαν χαρακτηριοτικως την σύγχρονον θεολΟΥικην σκέψιν κω

fκφρασιν

των νεαρων θεολόγων μιας αλλου τύπου 'Ορθοδοξίας, με, χαρακτηριστικα ποικίλως άνη

φατικα καΙ άντινΟμΙκό, φυOlκας έκδηλώσεις έπιδρόσεως της άποκεκομμένης της Πατε
ρικης παραδόσεως «δυναμικης θεολογίας» τοϋ 200ϋ αιωνος ...

187. 'Επισί. 74, Πομπηίψ, § 4, 9 καΙ 10. Παρα Σ. Μπιλ6.λ η , «'Ορθοδοξία και Παπι
σμός», Α', σελ. 202.
Ό αύτος Κυπριανός, άναφερόμενος εις την σπουδαιότητα της γνησίας Παραδόσεως,
παρατηρεί τα έξης σπουδαιότατα έν τη

LXIII

έπιoτoλft αύτου: «Ύπόρχει εν πολυ άσφα

λες μέσον, δια τοϋ όποίου ώ θρησκευΤlΚω ψuxαί, δύνανται να διακρίνουν δ,τι εΙναι άλη
θες άπο δ,τι δεν εΙναι' άρκεί να φθόσουν εις την πρώτην άρχην της θείας διδασκαλίας,

ή όποία έδόθη άπο τον Κύριον ήllων, ώς την εύαγγελικιlν άρx~ν, εις την άποστολικην

Παρόδοσιν, δθεν πηγόζει ό λόγος των σκέψεων κω πρόξεών μας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Μόνον οί τέλειοι κα; της άρετης τόν όσταχυν έκατοστεύοντα
φέροντες δύνανται νά μεταλαμ6άνουν έλευθέρως κα; «συνεχώς»
η κα; οί άτελείς κα; της μερίδος τών «τριάκοντα» τυγχάνοντες
μαθηταί

;

θΕΣΙΣ

18.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ

«Ή συνεχης θεία Μετάληψις»

ΕΚθΕΣΕΩΣ

εΙνω γνωστη ώς πραξις της 'Εκκλησίας.

('-Αποστολικοι χρόνω, χρισnανικαι κοινότητες, κείμενα αγίων πατέρων). Ύπο
τον δρον τουτον ύπενοεϊτο το δίς, τρίς, τετράκις της έβδομάδος μεταλαμβά

νειν.

'Αλλα αΙ έποχαι ηλλαξαν,

ώς κατα Κυριακήν,

και ή 'Εκκλησία' άντελήφθη

χωρις να άποκλείση

τους τελειωμένους και δη Μοναχούς
χωρηθεϊσαν

διακήρυξιν

τυ «ouνεχες»

το δις η το τρις καθ' έβδομάδα είς

... ». Με την έν τψ οίκείφ τόπφ κατα

του Μακράκη,

βεβωουται

δη άνήκει εις αύτόν, μό

νον εις δη ,άφορξί την κατάλυσιν της νηστείας προ της θείας Κοινωνίας.

δε «συνεχες»

αύτης καθ'

έβδομάδα,

δις η τρίς,

άποτελεϊ

διδασκαλίαν

Το

των

αγίων Πατέρων, «μόνοις προσιτην οΙς θεος KατηλλάγεI~ κατ' ένέργειαν, και

«οΙς επνευσεν ή θεόρρυτος χάρις ... » οιπνες προσέρχοντω εις το <ΙΑγιον Πο
τήριον «λάμποντες, άστράπτοντες, ήλλοιωμένοι, πάσχοντες όθνείαν άλλοίωων

ευπρεπεστάτην». Ε.Ε. σελ

7

και

10.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
,'Εκ της άνωτέρω

Εισηγηπκης

περικοπης

έξάγονΤα/

τα κάτωθι:

συχνη θ. Μετάληψις ητοι το δις και πλέον έβδομαδιαίως

α'.

Ή

άποτελεϊ διδασκα

λίαν της Έκκλησίας και των αγίων πατέρων, και βΌ μόνον ΟΙ τελειούμενω
και δη μοναχοι δικαlΟυνται της έφαρΡ.ογης των άνωτέρω, και μάλιστα ύπο

την προϋπόθεων να προσέρχωντω εις το αγιον Ποτήριον «λάμποντες, άστρά
mοντες, ήλλοιωμένοι

... ».

:'ΟΠ ούδεν τούτου πλέον άδόκιμον και της Ιερας

παραδόσεως ξένον, θα άποδείξη ό λόγος εύθύς. Έν πρώτοις, ή θ. Κοινωνία

ουσα φάρμακον

και δη άθανασίας,

άσφαλως

δια τους «ύγιεϊς» και δη τους «άστράπτοντας»,
ραπείας δεομένους.

δεν προορίζετω

περισσότερον

άλλα δια τους άτελεϊς κω θε

"Ας ϊδωμεν τουτο άναπτυσσόμενον,

ούχι ύπο έτέρου Π

νός, άλλα έξ ένος των κ. Εισηγητων και μάλιστα του π. θεοκλήτου!
έν τψ εργφ του «Ό αγlΟς Νικόδημος

»,

άναπτύσσων

τας ιδέας του

πατρος περι συνεχους θ. Μεταλήψεως, γράφει: «'Επιτίθεται
ρως κατα των «ψευδοευλαβων»,

ψις εΙνω δια τους τελείους,
ά τ ε λ ε ϊ ς

•

ουτος
αγίου

(ό αγιος) λαύ,

ΟΙ όποϊοι λέγουν δη ή συχνη θεία Μετάλη

έ ν Ψ

ά ν τ ι θ έ τ ω ς

ε Ι ν α ι

δ ι α

τ ο υ ς

προς ένίσχυσίν των εις τον πνευμαηκον άγωνα» Και άλλαχου:

'Ανπθέτως μάλιστα, την συνεχη θείαν Μετάληψιν έθεώρει άναγκωοτέραν

δια τους άτελεϊς, ώς γράφει, μη εχοντας δμως KανOνlΚα έμπόδια. Και δια μεν
τους άτελεϊς, την συνεχη θ. Μετάληψιν βλέπει ώς φάρμακον προς ιατρείαν
των παθών, δια δε τους τελείους, ώς μέσον πλείονος τελειότητος, ώς τρυφην

και άπόλαυσιν. <Επομένως δια τον αγιον Νικόδημον, το μεταλαμβάνειν συνε

χως δεν είχε χαρακτηρα στατικόν, άλλα διαρκως προοδευτικόν, δηλαδη «εις
ϊασιν, και κάθαρσιν, και φωτισμόν, και φυλακτήριον, και σωτηρίαν, κω αγια
σμον ψυχης και σώματος, εις παρρησίαν κω άγάπην, εις δι6ρθωσιν βίου και
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άσφόλειαν, είς αϋξησιν άρετης και τελειότητος, είς Πνεύματος Άγίου Κοι
νωνίαν ... :.

(188).

Συμφωνουμεν άπολύτως! Διατί δμως τόσον συντόμως έλησμονήθη ή άνω
τέρω διδαχη και δη ύπο του ίδίου συγγραφέως; Είναι δυνατον οί λόγοι των
άγίων της 'Εκκλησίας άλλα Kαl αύτης της ίδίας, Ε.Ε. το
ται ουτως και το

αλλως;

1980

1959

να έρμηνεύων

''Η μήπως έν τη άναπτύξει των ιδεων των

άφηκαν κενα Kαl άμφιβολίας ωστε να δημιουργ.ηται ή περίπτωσις και μιας

διαφόρου η άλλοίας έρμηνείας των λόγων των; Ή γνωστη είς ήμας άγία
ξυνωρις δεν τονίζει λίαν σαφως και έπανειλημμένως την άναγκαιότητα της
ΣUνεXOυς προσελεύσεως και των μη έχόντων τελειότητα, ωστε να τιΊν άπο

κτήσουν δια μέσου των «θεοποιων xαρίTων~ του ύπερφυεστάτου Μυστηρίου;
«Και ότι εΙναι μέγα και ψοβερον το μυστήριον της θείας Κοινωνίας και χρειά
ζεται ζωην άγίαν Kαl καθαράν, ούδεις άμφιβάλλει. Πλην το «αγιος» 5νομα
σημαίνει πολλά.

<, Αγιος

τα και 5χι έnίKτηΤOν'

μόνος είναι ό θεός, διότι εχει φυσικην την άγιότη

οί δε ανθρωποι,

οσοι ήξιώθησαν

του άγίου

βαπτίσμα

τος, κατα μετοχην του άγίου θεου λαμβάνουσι την άγιότητα' και δια τουτο
λέγονται

αγιοι, διότι ελαβον

τον

άγιασμον

Πνεύματος, έκ της ανωθεν άναγεννήσεως.
νήσεως του άγίου Πνεύματος,
λ έ γ ω ν τ α ι

α Υ ι ο ι,

δ ε ν

δια της

χάριτος

του

παν αγίου

<Ώστε οσοι ήξιώθησαν της άναγεν

έ μ π ο δ ί ζ ο ν τ α ι

π ο σ ω ς

και άκολούθως είς το να μεταλαμβάνουν

ν α

συχνα

τα θεϊα δωρα, ώς κατα χάριν τέκνα αγια του άγίου θεου.

» Δια τουτο και ό αγιος Χρυσόστομος λέγει: «μηδεις άμαρτωλος ας πλη
σιάσrι να μεταλάβrι' ομως δεν λέγω μηδεις άμαρτωλός, διότι προτήτερα άπο

τους αλλους έμποδίζω τον έαυτόν μου άπο την θείαν Τράπεζαν'
λ έ Υ ω

μ η δ ε ι ς

μυστήρια

ά μ α Ρ τ ω λ ό ς,

μ έ ν ω ν

5

χ ι

δ ε ν

άλλ' ούδεις ας μη πλησιάσrι είς τα

ά μ α Ρ τ ω λ ό ς (189).

ηγουν ούδεις άνεξομολόγητος

και άμετανόητος' διότι ήξεύρω ΟΤΙ ολοι εϊμεθα ύποκείμενοι είς αμαρτήματα
και κανόνα, και οτι ούδεις δύναται να

KaUXIlefj

δτι εχει καθαραν άπο άμαρ

τίαις ηΙν καρδίαν του' ομως δεν είναι τουτο το κακον δτι δεν εχομεν καρ
δίαν καθαράν,

άλλ' δτι μη εχοντες καρδίαν καθαράν,

τον Χριστόν, oσnς δύναται να μας Kαθαρίσrι

".

δεν πλησιάζομεν

Και συνεχίζουν οί αγιοι

εις

«Οί)

:

τοι δε (δηλαδη οί άγνοουντες) καίτοι άποδίδουσιν είς μόνους τους τελείους

188.

Έν σελ.

189. «... διόn

110

και

311

τοίί άνωτέρω

fpyou.

τα (ίγια δίδονται τoiς άγίοις, καθως το λέγουν καΙ το κηρύττουν κάθε

μέρα είς τους lίλλoυς ΟΙ Ιερείς, και φωνάζοντες με μεγόλην φωνην

ν α

τ <>

f

λ ε γ α ν

κ α

i

ε ί ς

τ ο ν

έ α υ τ ό ν

τ ο υ ς

α μ π ο τ ε

-

δ ε

καΙ ΟΙ λοιποι το

άκούουν άπο τους Ιερείς όπου το λέγουν «τα (ίγια τοίς άγίοις». Τί, λοιπόν, έκείνος όπου
δεν εΙναι (ίΥιος εΙνα/ και άνάξιος;

κάθε ήμέρα τα

KpumCt

Kαl δι' έκεϊνα όπου άμαρτάνει
Kα.l σκυθρωπάζων,

~xδ6σεως.

δεν εΙνα/' άμη έκείνος

έν άΥνοίQ.·

όπου δεν έξομολογεϊταl

έκεϊνος δπου δεν περιπατεί πάντοτε

Kα.l όποίί δεν μεταχειρίζεται

τέρω, αύτος δεν εΙνα/ αξιος».

1886

OXI,

τi'ίς καρδίας του' έκείνος όπου δείχνει άξίαν μετάνοιαν δι' αύτας
με προθυμίαν

πενθων

έκεϊνα όπου εϊπαμεν

Συμεων Ν. θεολόγος, Λόγος 75ος, σελ.

411

άνω

της έν ετεl
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τι) συνεχως ΚΟ1νωνείν, ΟΙ θείοι Πατέρες ομως- φαίνονται. ΟΠ
τ ο

U σι

τ ε λ ε ι ό τ η τ α

-ά

π ο

.τ ο iι ς

δ ε ν

ζ η~

μ ε τ α λ αμ. β ά ν ον τας,

άλλα διόρθωσιν ζωης δια μετανοίας. Έπειδη καθως είς τον φαινόμενον Kό~
σμον δεν εΙναι ολοι ΟΙ ανθρωποι μιας και της αύτης ήλικίας, οϋτω και είς -τον
πνευματικον κόσμον της 'Εκκλησίας είναι διάφοροι αΙ καταστάσεις, κατα την

παραβολην του σπόρου. Και ό μεν τέλειος προσφέρει είς τον θεον τον έκα
τοστον άριθμόν, ό δε μέσος τον έξηκοστόν, και ό αρχάριος τον τριακοστ6ν,

καθ'

t:vac;

κατα την δύναμίν του και ούδεις είναι άπόβλητος παρα ΤΨ'θέψ

έπειδη και δεν προσφέρει τον έκατοστόν. Πλην ήμείς, αν θέλωμεν να στoxμ~

σθώμεν καλά, εΙναι άδύνατον να ελθη τις είς την τελειότητα
σ υ ν ε χ ο

uς

κ Ο ι ν ω ν ί α ς

τ ώ ν

ά γ ί ω ν

χω Ρ

i

ς

τ.η ς

μ υ σ τ η ρίω ν ...

(19-0)

»Δια τουτο και ό έν άγίοις άβ6α ' Απολλώς, γνωρίζων οη ή θεία κοινω
νία εΙναι τελειωτικη της θεϊκης άγάπης, την συναριθμεί με την έντολην τfjς
άγάπης, και λέγει:

δτι είς τας δύο αύτας έντολάς,

:flyouv είς την ΣUXνην

ιιετάληψιν και είς την του πλησίον άγάπην, ολος ό νόμος και. οι. προφηται
κρέμανται» (Σ.θ.Μ.

91 ~ 3).

Ή άνωτέρω, πάλιν, θεωρία περι τελείων της Ε. 'Εκθέσεως, ακουσίως
11ας ύπενθύμισε την Καλ6ινικην περι μελών της 'Εκκλησίας δόξαν της Λου
καρείου Όμολογίας, καθ' ην μέλη της 'Εκκλησίας -είναι μόνον ΟΙ έκλεκτοι
ΚΟΙ ούχι και ΟΙ άμαρτωλοι και ποικίλοι μετανοουντες, δπερ σφοδρώς κατεκρί. .
θη ύπο της 'Ορθοδόξου

'Εκκλησίας

(191).

Ό καθηγητης του Κανονικοί) Δι

καίου κ. Κ. Μουρατίδης άναφερόμενος έν τΏ έαυτου προς ήμας γνωμοδοτή
σει της

,
στηριον,

14 -1-1970,

είς το γεγονος της όξιότητος των μετεχόντων. είς το Μυ . .

:

παρατηρει

«Σ υ ν ι σ τ α :δ ε
εις

σ α τ α ν ι κ η

190.

v

π λ ά ν η ν

έ π ή Ρ ε ι α ν

και πλάνην6αρυτάτην, όφειλομένην
ή ύπό τι νων προβαλλομένη άπαίτησι<:;

«Έπει δε ή της υλης φαυλότης ούκ έξί την σφραγίδα μένειν άκίνητον (<<~χoμεν

γαρ τον θησαυρον τουτον έν 6στρακίνοις σκεύεσιν»), δια τουτο· ούχ lίπdξ άλλα δ1ηνεκως

άπολαύομεν του φαρμάκου, και τον πλάστην άει δέον τφ πηλφ παρακαθηόθαικαι ΣUγ
χεόμενον το

είδος αυθις4νακαλεισθαι, και

συνεχους ήμας

άπολαύειν της

του

ίατρου

χειρός, χαυνουμένων ίωμένου την υλην και κλινομένων έπανορθουμένου την γνώμην ,

μη και λάθη θάνατ~ς παρελθων» Ν. Κα6άσιλα, «'Η έν Χριστφ Ζωη» Ρ.Ο. 150, 596D.
'.

191.

Ή Σύνοδος της κωνσταντινουπόλεως του έτους

1642

γράφουσα πρΟς τ/ν έν

Ίασίψ Σύνοδον των 6ρθQδόξων έπισκόπων, και άναιρουσα έν Tfj

έrαστολfj αύτης την

ΛουκάρεlΟν 'Ομολογίαν, άνέφερε τα κάτωθ], περι του ία,. 'αύτης lίρθρoυ: «Έν δε' τφ
ένδεκάτψ, μέλη της ένταυθα Έκκλήσίας μ ό ν ο υ ς ·τ ο υ ς
60ύλεται, και ού τους όπλως κοινωνουντας

ε κ λ ε 1C τ ου ς

κα1 μετέχοντας των έκείνης μυστηρίων

εΙναι
μετα

πίστεως, ώς τον Παυλον, οτε την έκκλησίαν έπόρθει, μέλος έκείνης είναι, δια το έκ· της
κοιλίας αύτον άφωρίσθαι, τον δε Ίούδαν, όμοίως τοις λOIΠoIς άΠοΡτόλοις δυνάμεις έκτε

λουνtα, μη μέλος αύτης: τηνικαυτα χρηματίσαι».

Ή κρίσις τijς Σμνόδου

ρω: και των, συναφων αύτφ- αρθρων είναι κατ/γορημ(lTlκή.

{(lUTa και τας -έρωιήσεις

KOlyfj

έπi του .άνωτέ:

«ΔIq τουτο: -:rετά τε κεφ6λαμ:t

φήφφ τελείως άνατρέΠ9μεν:ι κqi·:t'ης :.ή~ιετέρα<: ,α.ύ~ης

άπελαύνομεν, ώς αiρ'έσεων πεπληρωμένα και πάντ:rι άλλότρια της όρθ09ι?ξoυ:ήμ~ν .~
στεως»

'1;

Καρμίρη, μνημ.: εργ./ τόμ..

6'

-σελ..579-81•.

16
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άξιότητος των μετεχόντων moτwv εις η:Ίν θείαν Εύχαριστίαν. Διότι με κρι

. τήριον

ηΊν όξιότητα ούδεις θα ητο δυνατον να προσέλθη ούχι συνεχως, άλλα

και δπαξ μόνον εις το μέγα ΚΟΙ φρικτον του Κυρίου μυστήριον. Ή θεία Ευ
χαριστία δεν προϋποθέτει άΠότετελεσμένην την άγιότητα των προσερχομέ
νων, δεν προσφέρεται ώς στέφανος εiς τους νικητας του πνευματικου άγω
νος, άλλα εΙνω το μέγιστον έφόδιον δια τον άγωνα, το φάρμακον της άθα
νασίας, δι' ου και μόνον ΟΙ

συντρίβουν τας μεθοδείας του Διαβόλου

maToi

και τελειουνται έν Χριστψ Ίησου, καθιστάμενοι, ούτως, αγιοι. Δεν μεταλαμβάνει όπιστος των άXράντωνμίJστηρίων, διότι εχει την μαρτυρίαν τfjς συν

ειδήσεώς του δη εΙναι lίξlOς προς του το, διότι πάντες ΟΙ ανθρωποι είνω

a

Ρrίοή άνάξιοι της θείας Κοινωνίας, άλλα μεταλαμβάνει θαρρων εις το lίπειρoν
ελεος και την χάριν του καλουντος Κυρίου, ίνα λάβη lίφεσιν των άμαρτιων
του, κοινωνίαν τουάγίου Πνεύματος, άγιασμον κω δύναμιν προς συνέχισιν

της έν τψ κόσμψ στρατείας προς την Βασιλείαν των ούρανων. "Αλλως δδη
γούμεθα ού ,μόνον

εις άνατροπην της

κανονικης, έν

προκειμένψ, τάξεως,

άλλ' ώς παρατηρεί ό ίερος Χρυσόστομος, και εις άδυναμίαν συμμετοχης και

εΙς αύτην ταύτην την θείαν Λειτουργίαν».
Ό σύγχρονος δε σχεδΟν ήμίν, Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης, ώς έξης
περιγράφει με τας χαρακτηριζούσας αύτον άπικας χάριτας, την άναγκαιό

τητα της συνεχους θείας Μεταλήψεως ύπο των άτελων μαλλον
«Μη γαρ ούχ ύπερ πάντων,
άπέθανεν;

11

των τελείων:

άλλ' ύπερ μόνων των τελείων

Μη ούχ ύπερ παν τος έγεύσατο

θανάτου;

Μη

ύπερ

ό Κύριος
μεν των,

μαλλον, ύπερ δε των, ηπον, θύετω ό μόσχος ό σιτευτός; Μη ,μόνοις τοίς τε·
λείοις έπιτάττει ό Κύριος καταγγέλλειν

άδιαλείπτως

τον έαυτου

θάνατον;

Μη τον μόσχον, ώς εϊρηται, τον σιτευτον ό έπουράνιος Πατηρ μόνφ τψ πρε
σβυτέρψ, και ουχι μο.λλον τψ έπιστραφένη νεωτέρφ υΙψ καθ' έκάστην θύειν

;

Τίσιν ό θείος Χρυσόστομος την των μεθ' ήμέραν εργων ευμάρειαν δια της του
άγαθου κοινωνίας ύmσχνείταί που, έν οΙς παρακαλεί, συναχθέντας πρότερον,
και μετασχόντας των μυστηρίων, ούτως έπι τα εργα τρέπεσθω, Ιν' η έντευθεν
τα εργα των χειρων αυτων κατευθυνόμενα;

"Αρα μόνοις τοίς τελείοις, η

πο.σιν άπλως τοίς καθ' έκάστην δμα άνίσχοντι ήλίψ έξερχομένοις κατα τον

Δαυίδ έπι το εργον αύτων και έπi την έργασίαν αύτων ~ως έσπέρας;
Τίνες χρείαν εχουσιν ιατρου

;

..

Ούχι μο.λλον ΟΙ κακως εχοντες; Ούχ ΟΙ άτε

λεϊς μο.λλον και πολλάκις, ίνα μη λέγω και άδιαλείπτως ύπο του ένοικουντος
Θυμου ώς ύπο δφεως τα ενδον καταβόσκονται, οΙς άντίδοτον εις την του έν

δομυχουντος οφεως άναίρεσιν το ζωοποιον του Κυρίου ώμα πίνειν παρακε
λεύεταί που ό θεία: Χρυσόστομος; » Χ.Ν.

192.

«Εί δε κω κατα τον ίερον της

11- 2 (1192).

•Αλεξανδρείας

Κύριλλον ή των θείων Μυστη

ρίων μετόληψιςτοϊς μεν τελείοις άνα6άσεις έν τη καρδίQ. διατίθησιν, l:ι.πo δόξης είς δό
ξαν πρΟΟΥουσαν, κω άπο δυνάμεως είς δύναμιν' τοίς δε κατ' έμε άτελέσιν και έμπαθέσιν
ανεσίν τε κα! κουφισμον της των ένοχλούντων παθων τυρρανίδος μνηστεύεται, εί λέγω
ταϋθ' ούτως

fxet,

πως ούχι μαλλον τοίςάτελέOlν η τοίς τελείοις άναγκαία ή των μυστη

ρίων άδιδλειπτος μετάληψις, ϊνα κα:rαντήσωοι κω αύτο! είς. ανδρα τέλεΙΟΥ, είς μέτρον
..

ι

.
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τα αχρι τουδε διατυπωθέντα άσφαλως εΙναι πλέον η έπαρκη προς ίκανο
ποίησιν και του πλέον δυσπίστου άναγνώστΟυ. Ήμείς δμως δεν θα διακόψω
μεν ένταυθα τον λόγον· θα προσπαθήσωμεν και δι' έτέρων άποδείξεων να
τονίσωμεν ετι περισσότερον την άντιπαραδοσιακήν, έν

προκειμένψ, θέσιν

της Ε.Ε., τη βοηθείςι βεβαίως ούχι των ήμετέρων όδυνάτων συλλογισμων,

άλλα βοηθον και όδηγον και πάλιν χρώμενοι τα ίερα συγγράμματα των άγί
ων της Έκκλησίαςμας πατέρων. Οϋτως ή πεφιλημένη έν Χριστψ δυας των

άγιων Μακαρίου

-

Νικοδήμου, ή δημιουργος του εργου περ} «Συνεχους θείας

Μεταλήψεως» το όποίον συν εγράφη άκριβως δια «να άνακαλέση την χαρι
τωμένην συνήθειαν των παλαιων χριστιανων ... δη εΙναι
Ρ ι ο ν
ε χ η

ψ υ χ ο σ ω τ ή.

να μεταλαμβάνη συχνα πας Όρθόδοξος Χριστιανός,
έ μ π ό δ ι ο ν»

(19.3).

δ τ α ν

δ ε ν

ίδου πως περιγράφει τα προκύπτοντα

άγαθα

μιας τοιαύτης συμμετοχης, δι' lίς πασαι αί άρετα! της ψυχης ίσχυροποιουνται
και ανευ της όποίας
δυνάμεσιν

<<μάτην κοπιωμεν»

έργαζόμενοι

ταίς Ιδίαις χερσιν

κα!

: ...

«Εαν λοιπον θέλωμεν και ήμείς να φύγωμεν την Αιγυπτον, ητοι την
σκυθρωπην και διώκτριαν άμαρτίαν, και τον Φαραώ, ητοι τον νοητον τύραν
νον, καθως λέγει ό θεολόγος Γρηγόριος, και να κληρονομήσωμεν τι)ν γην της
καρδίας και της έπαγγελίας, πρέπει, καθως έκείνοι εΙχον στρατηγον τον Ίη

σουν του Ναυη, να εχωμεν και ήμεϊς τον Κύριον ~μων 'Ιησουν Χριστόν, δια
της σuxνης Μεταλήψεως, δια να νικήσωμεν τους Χαναναίους, κα! άλλοφύ
λους, τα ατακτα πάθη της σαρκός, και τους Γαβαωνίτας, τους άπατηλους λο
γισμούς, δια να καθίσωμεν είς την πόλιν 'Ιερουσαλημ ή όποία έρμηνεύεται

iePG

είρήνη προς διαφοραν της κοσμικης

ήλlΚίας του πληρώματος

είρήνης, κατα το λόγιον του Κυ

του Χριστου και μη ωσιν, ώς ό προφητικός

φησιν λόγος,

αiρό

".μ

μενοι άπο κοιλίας καΙ. 6ασταζόμενοι μέχρι γήρως;

. ..

Και ει καλον τοίς άτελέων το απαξ

ποτέ, πως ούχι και το πολλάκις καλόν; ει δε τουτο ού καλόν, ούδε έκείνο lίρα καλόν.

~:" :~"

ΤΟ γαρ καλόν, φησιν ό θείος Χρυσόστομος άει γινέσθω, το δε κακον ούδέποτε. Εί το
συνεχες της Μεταλήψεως ώς άναζωπυρουν της ψυχης το υπόψυχρον και νεαροποιουν το

νηφόλιον και προφυλακτικόν έστι του μη

τοίς αύτοίς περιπεσείν άμαρτήμαων ως πού

φησιν και ό τον μετανοουντα διδάσκων άνι.ίινυμος έκείνος, πως ούχl. μαλλον τοίς άτελέ
σιν άναγκαιότερον;...

'Αλλ' άδύνατόν φηω, τοίς άτελέω το άδιάλεmτον. Το άδύνατον φυσεως μεν ον,

ού μαλλον τοίς άτελέων, η οΙς φασi δυνατον τελείοις άδύνατον, κοινων οντων των φυ
ωκων, άλλα μην ούδεν άδύνατον έmτάττει ό θεός, κατα τους θεοφόρους πατέρας καΙ.
οίκουμενικους διδασκάλους·

μεν έKάσrψ κατα την ίδίαν φησί, δύναμιν διανέμων

fvea

τα τάλαντα, fνθα δέ, ουκ έων ήμας πειρασθηναι ύπερ δ δυνάμεθα. ' Ασε6ες γαρ φησiν δ

Μ.Βασίλειος το λέγειν άδύνατα τα του Πνεύματος παραγγέλματα. Το lίρα τώς τελείοις,
τό γε είς την Μετόληψιν λέγων
ά τ ε λ έ σ ι ν,

σ φ ω ν

ljKOV

δυνατδν,

δ υ ν α τ ο ν

μ ε ν

κ α

i

τ ο ί ς

ού 60υλητον τοίς μέν, δι' ίδίαν, τοίς δέ πλείοοι κα! δια την των

π Ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν

Ρ α θ u μ ί α ν~.

Χ.Ν. 12 -13.

193. ΚαΙ άλλαχου ό αύτΟς θείος Νικόδημος: «Δύο πράγματα, λοmόν, πρέπει να
κάμης: Το να κοινωνης συνεχως, κω το να κοινωνfjς άξίως, δοον τό δυνατόν, χωρiς

κανένα έμπόδιον, το ύποτων Ιερων κανόνων διοριζόμενον). Έορτοδρόμιον, σελ. 17.
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ρίου μας cεIρήνηντ~ν έμην δίδωμι' ύμίν, Όύ καθως Ο κόσμος δίδωων, έγω
δίδωln ύμϊν~,.:

'

,.

~ υΟ μως 'την' είρηνην δεν δύνατω· να' άποκτηση τις χωρις να εχη τας
lίλλας άρετάς' αρετη δε πάλιν' δεν κατορθώνεται χα/ρις η:'}ν έργασίαν των
έντολων,-'έντολη' δε πόλιν δεν τελειώνεται χωρις την αγάπην' κω ή αγάπη
πάλιν δεν 6νανεώνετω' χωρις την θείαν Μετόληψιν' ω σ τ ε χ ω Ρ Ι ς

τ η ς
δη

θ ε ί α ς

πολλοι

Μ ε τ ολ ή Ψ ε ω ς

άφ'

έαυτων: πολλάκις

μ' ά τ η ν

κ ο π ι ω μ ε ν.

πολλας' αρετας

έφευρίσκουω,

Έπει
νσμίζον

τες δτι θέλουω' σωθη με αύτας χωρις την συχνην Κοινωνίαν, το οποίον εΙνω
σχεδον των άδυνάτων' διότι δεν θέλουν να ύποταχθουν εΙς το θέλημα του
θεου να μεταλαμβάνουν συχνα κατ& τον τύπον της 'Εκκλησίας έκάστην έορ
τόωμον λειτουργίαν δτε σύχνάζονται ...

» 'Αλλα τότε εΙναι ΟΙ κόποι δεκτοί, και αί άρεταΙ ώφέλιμοι, δταν γίνων
ται κατα το θέλημα του θεου' θέλημα δε θεουειναι να κάμνωμεν, καθως
μας προστόσσει Ο Κύριός μας, Ο οποίος μας λέγει: «ο τρώγων μου την σάρ

κα και πίνων μου το ΛΙμα εχει ζωην αιώνιον».
Ο χ i μ ό ν ο ν t, ν Τ ο λ ή, ,Q λ λ α κ α i
λ ω ν

τ Ο

κ ε φ ά λ α ι ο ν,

σ υ σ τ α τ ι Κ η

τ ω ν

δ ι ό τ ι

λ ο ι π ω ν

Τ ο ό π ο ί ο ν ε Ι ν α 1
π α σ ω ν τ ω ν έ ν τ 0

ε Ι ν α ι

τ ε λ ε ι ω τ ι κ η

Κα

i

έ ν τ ο λ ω ν (194),

~ <Ώστε άγαΠητέ μου', έαν ,άγαπας να άνόψης είς την καρδίαν σου τον
θείον ερωτα, και να άποκτήσης την προς τον Χριστον άγόπην, και μετ' αύτης
ν' .QπOKτ/σης KCl1 όλας τας λοιπας άρετάς ( 19'5), σύχναζε εις την 'άγίαν Κοι,

Ό πολυς Κ. Καλλίνικος άναφερόμενος είς το άνω~έρω πολυωφελες fθος της

194.

συνεχους θ. Μεταλήψεως, λίαν εύστόχως παρατηρεί:

«'Ό,η κω

av

λεΧθΏ, ή συνξ:χης Κοινωνία εΙναι το iδε!iJδες της έκκλησιασnκης

ευτα

ξίας, ώς Κοι"φνία lίνε~ ~oινωνoύντων εΙνέ τι το άπροοδμόνυσον. 'Ο 'J\πόοτολος Μα
κρό.κης (οΙα δηποτε καΙ αν ίισαν τα λάθη του) ζη1ήσας Vct, (ιναζωπυ ρήση τον παλαιον
τουτον

θεσμον

έν τοίς ήμετέροις

χρόνοις,

έβάδιζεν

δδΟν

βασwκωτάτην,

καθως

δμοίως

βασιλικωτάτην δδον έβάδιοε, κατα τον 180ν αίωνα καΙ δ έν άΥίοις άρχιεπίσκοπος Κορίν

θου Μακάριος δ Νοταρας, δ άνωνύμως έκδώσας το «περΙ <τ/νε.χους Ιερας Mεταλήψέως~
βιβλίον,

το

έηi

βραχυ

6ρlfιλ κω Προκοπίου
Πατριάρχου

μεν

κατακριθεν

υπο

των

Πατριαρχων

«ώς παράνομον καΙ σκανδαλoπolόν~,

Νεοφύτου

ώς «ψυχωφελες καΙ σωτήρloν~"

J(ωνοτανηνουπόλεως

άθωωθεν δ' εΙτα σμνοδlκως

παρασχον

δ' άφορμην

Γα

έηi

Υνα κω δ

έθνομαρτυς

Πατριάρχης Γρηγόριος 'δ Ε' συντάξrι τφ 1819 το προς τους μοναχους του
άγ. "Ορους naTRlaPJCIKOV γράμμα του καΙ άηοφανθη δη «χρέος fχόυOlν οΙ εύσέβείς έν
έκάοτη μυσταγωγίςι να προσέρχωντω 'κω να μεταλαμβάνωσιν,' άρκεί ν~ εΙνε 6.VέγκληΤοι

παρα του πνευμαηκρυ Τ·ων~.
Κων.
fκδ.

Καλλινίκου,

«'Ο

χριοτιανlκος

ναος

κω

τα τελούμενά

έναυτψ»

σελ.

391,

1958.
195.

Ό έσχάτως άναλάμψας έν τψ στερεώμαη tης' Έιαλησίας του Χριοτουπατηρ

ήμων Νεκτάριος δ έν' Aίyίνrι, εις σχεηκοναύτοϋ εργον, ώς έξης διαζωγραφεί τας άρε
τας του

σ υ ν ε χ ω ς

κω έπαξίως κοινωνοϋντος: «Ή καρδία του έπαξίως κοινωνουν

τος ηληρουτα/ Χαρας άφάτου κω 'θυμηδίας άρρήτου. ουτος μόνον αΙσθάνετω την έπελ
θουσαν άλλοίωOlν, έηi δε τφ άνακωνισμψ αυτου

ευφραίνεται.

Ai

άρετω πασωπερl

κοσμοίίOl την καρδίαν αύτου, πόθος' δε αύτου εΙναl ή μετατοϋ' Κυρίου fνωOlςΌ ~H' ψu
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νωνίαν, και θέλεις. ά!Ιολαύσει έκείνο. σπερ έπιθυμείς. Έπειδή, των., άδυνq.
των εΙναι να· μη άγαπήσ:π τις τον Χριστόν, σταν συνεχως κοινωνη τοαγιον

Σωμα και αΙμα του, και ν' .άγαπηθη,ό.πΟ το.ν Χριστόν, διότι .του το γίνεται Kα~α
φυσικον τρόπον, και ακουσον». Σ.θ.Μ. σ~

65 -7.

Έκ δε των μεγάλωΥ νεωτέρων Ρώσων. 4γίων καΙ σοφων ίεραρχων, καίτοι
έδρασαν τον παρελθόντα αiωνςι., είς έποχην παρακμης μaλλOν η έντόνου λει

τουργικης ζωης, ού μόνον οί ίδιοι έβίωσαν το συνεχες της θείας Μεταλήψεως
και μάλιστα Όνες τούτων μετα πλήθους μοναχων την Kαθημερινiιν τοιαύτην,

itλλα και θερμως προέτρεπον είς, τουτο, το έαυτων ποίμνιον έν πόση παρου
σιαζομένη εύκαιρίQ.
είς τους ίερείς

:

·0

αγιος Τύχων, έπίσκοπος του Βορονεζ, συνιστουσεν

«'Όταν,προφέρετε το ··μετα φόβου" ... , να .oκtmeaee πως ό

Χριστος ένεφανίσθη μετα την άνάστασίν του είς τους 'Αποστόλου ς κω σλους
lOUC αδελφούς. Έπίσης να γνωρίζετε στι με αύτας τας λέξεις καλείτε τους

πιστους να μετέχουν των άγίων αύτων Μυστηρίων.. Και οταν βλέπετε
'δ'εν πλ ησια
'ζ ει, να
,υ .
κα'. εις
π ο ,
φ ε Ρ ε τ ε

Ψ υ

χ

1

Κ

ω

ς,

στι

' - •

δό
ι τι, ενψ ο

Χριστος καλεί ολους προς Αύτον και προσφέρει ώς τροφηντο πανάγιον σGΊ

μα και αΙμα του, έν τούτοις κανειςδεν ερχεται είς το δείπνον του μεγάλου
αί'ιου εύεργέτου»

(196): Έργάται της τοιαύτης συνεχους θέίας' Μεταλήψεως
ανεδείχθησαν και 01" ?εραφειμ "του Σάρωφ, 'Ι ννοκέντιος Μόσχας,. Φιλάρε.τος
Κιέβου,

και ίδίωςό αγιος

αΥως της χειμαζομένης

'Ιωάννης

της Κροστάνδης,

δ «πασχάλιος»

ούτος

νυν Ρωσικης έκκλησίας.

'Εκ των νεωτέρων ορΘοδόξωνθεqλόγων, ό 'Α.λέξΌ,νδρΟς ΌΣ μ έμαν μετΓι

.

χαρακτη ριζούσηςέκφράσεως,είς, το ~σxάτως μεταφρα9θεν είς την έλληνι

,

κην

"

εργον- του

«Γ'
ια

.,

. ,ακο,λ'θ
ου, wς

'ζ'
να,
η0110 κοσμος»,. ως

θρωπίνην- «άξιότητα»

τωνμεταλαμβανόντων.

να λάβη την κοινωνία, κανένας δεν βρέθηκέ

-

δ ια ζ ωγραφει τ~lν
~
ά

«Κανένας. δεν' βρέθηκε

v

άξιος»

<-ιέ τ ο 1 μ α' σ μ έ- ν ο' ς»

για

αύτή. Στο σημείο τουτο κάθε προτέρημά, κάθεάρετ/? κάθε άφοσίωσι έξαφα
νίζεται και σβήνει. Ή ζωη ξανάρχεται σε, έμας ώς Δ' ω Ρ ο t:va άδέσμευτο
και θεϊκο δωρο. Για τουτο στην 'Ορθόδοξη Έκκλησία ονομάζουμε. τα εύχα

ριστιακα στοιχεία θεία Δωρα.

Ό

' Αδαμ

(Holy Gifts ) .

ξαναμπαίνεί στον παράδεισο, βγάίνει άπο την κατάσταση του

τιποτα και στέφεται βασιλιας της δημιουργίας. "Ο;λα εΙναι χάριΟμα η δωρεά,
δεν χρωσταμε τίποτα και ώστόσο ολα εΙναι δοσμένα .. ,ΚαΙ .έπομένως ή μεγα
λύτερη ταπείνωση και ύπακοηεΙναι να δεχτουμε το δωρο, να πουμε νω με
χαρα και εύγνωμοσύνη. Τίποτα δεν μπορουμε' να κάνουμε και ώστόσο, δντας

χικη yαλήνη~

f1v

ή βασιλεύουσα

δίδωα/ν ή συναίσθησί<;

έν αύτφ

ούρανία

της μ.ετα του θεου διαλλαγης, και κοινώνίας,

είρήνη,

κατοπτρίζονται

trd

καΙ

τουiλαρουnροσώποu του

έπαξίως κοινωνήσαντος' πασα δε αύτΌυ' ή έξωτερικη Βψις μαρ-rυρ·εiαυτου·τfιν έσωτερι

κην ήθικην Kατάστάόlν' άγνότης' κω άθφότης δύο "περιοτέφουσαι' αυτον χάριτες, είσiν

oi

προς πόντας περι αυτόυ δμιλουσαι. Ίδου δ χαρακτηρ τουάληθως κω έπαξίως K01νUΙ

νήσαντος κω

σ υ ν ε χ ω ς

Ευχαριστίας». Άθηναι

196.

μεταλαμβάvοντος. «Μελέτη περι του Μυστηρίου της θείας

1904.

Ήλ. Μαστρογιαννοπούλου,

«Φάρμc;ικoν .άθανασίας) σελ.

121- 2.
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ε ύ χ α Ρ ι σ τ ι α κ ο ί,

γινόμαστε ΟΟα ό θεος ηθελε άπο πάντα να γίνου

με:. (197).

Λιατί δμως να άνατρέχωμεν είς τοσαύτην ποικιλίαν μαρτυριων; Αύτη
αυτη iι ύπο τijς Έκκλησίας δημιουργία καΙ έφαρμογη της λειτουργίας των
προηγιασμένων κατα την περίοδον της Μ. Τεσσαρακοστης, δεν όμιλεί άφ'

έαυτης δια την άναγκαιότιιτα της συνεχους θείας Μεταλήψεως ύπσ του πι
στου, προκειμένου να 'άντιπαλαίσ:rι ουτος έαυτόν, κόσμον και κοσμοκράτορα;

Ή παρακολούθηmς μάλιστα της ίστορικης δημιουργίας αύτης δεν άναδιπλώ
νει είς τον άναγνώστην Όλον τον πόθον της άρχαίας Έκκλησίας προς συνε
χεστέραν συμμετοχην είς το μυστήριον της Ζωης (198) ; Κατόmν τούτων, τα

όποία θεωρουμεν άρκούντως σαφη και ίκανοποιηηκά, ούδεις πιστεύομεν θα

197.

«Για να ζήση ό κόσμος» σελ

71,

εκδ.

1970.

Παράβαλε και του ίδίου τα κάτωθι:

«Ούδεις ποτέ ύπηρξεν αξιος να κοινωνήση της «σαρκος»
ύπηρξε τόσον aγιος, ωστε να εχη δικαίωμα του

του

«σώματος Kαi του

Λόγου,

ούδεις

αϊματος» του

ποτε
μόνου

Άγίου, του Χριστου, και ούδεlς θα ήδύνατο ποτε να το πράξη, έαν δεν έπίστευεν ση ή

κοινωνία αύτιΙ εΙναι «χάρις» όφειλομένη ΟΧΙ εις τας άξιομισθίας και τας δικαιοσύνας ήμων,
άλλ' είς τα έλέη καΙ τους οίκτιρμους του θεου, κω έαν δεν

δ ι ε τ ά σ σ ε τ ο

να το

κάμη άπο τιΙν 'Εκκλησίαν, την σύναξιν του Λαου του θεου». «Είσαγωγη είς την Λειτουρ

γίαν» σελ

198.
β'

79 - 80

της συλλογικης έκδόσεως: «Ή Λειτουργία μας» Άθηναι

1963.

«Κατα τα είρημένα παλαιόθεν και μεμαρτυρημένως άπ' αύτου του τέλους του

και των άρχων του γ'

αίωνος έπετρέπετο έν τη άρχαίQ έκκλησίg και άνεξαρτήτως

της τελέσεως του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας και έξω πάσης έκκλησιαστικης άκολου

θίας να κοινωνη έκ του παρ' έαυτφ φυλαττομένου άγίου αρτου ό πιστός. Κατα την πρδ.
ξιν δεν ταύτη ν διεμορφώθη επειτα και έν τφ Βυζαντινφ τύπψ το ίσχύον αχρι του νυν

καθεστως .κατα το όποίο ν «και βουλόμενοί τινα κοινωνησαι των μυστηρίων,
ί ε ρ ο υ Ρ γ ί α ς,

χ ω Ρ ι ς

άπο των του φυλαττομένου αρτου μερίδα λαμβάνοντες και οϊνψ συν

ϋδαπ μιγνύντες η και ξηρφ πολλάκις μ6νψ τφ ζωοποιφ αρτψ χρώμενοι, ώς ήνωμένψ τφ
α1μαη, την κοινωνίαν ποιου μεν» . Οϋτως ένωρίτατα μεν καθ'

a

έμφαίνεται έκ του

μνη

μονευθέντος κανόνος της έν Λαoδικείc;ι συνόδου έκράτησεν κατα την Τεσσαρακοστην να
μη τεληται το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας ει μη μόνον έν Σαββάτψ και Κυριακη,
συγχρόνως δμως και ή πυκνοτέρα είς το μυστήριον προσέλευσις δεν έδυσχεράνθη, άφου
άπο

χρόνων παλαιοτέρων

της

έν

ΛαoδΙKείc;ι

συνόδου

ήδύναντο

οί

ΠΙΟΤοι

να

κοινωνωσι

δι' έαυτων και έκ του οίκοι φυλαττομένου άγίου αρτου. τουτο σμως iιδύνατο να γίνηται
ίδιωτικως ύπο των έπl μέρους πιστων, έφ' δσον ΟΟΤΟΙ εϊτε ύπο 6ιοτικων εργων άπασχο":
λούμενοι περιωρίζοντο είς την κατ' ίδίαν προσευχήν, μεθ' ην έπελαμ6άνοντο της άσκή

σεως του έπαγγέλματος αυτων, εϊτε είς μέρη μακραν του ναοϋ, έν τψ όποίψ έτελουντο
καθημεριναl άκολουθίαι, διατρί60ντες, έπεκοινώνουν μεμονωμένοι μετα του

θεου.

'Ήδη

σμως ένωρίτατα είχον καθιερωθη και καθημεριναl άκολουθίαι, ώς δε ό Τερτυλλιανος ηδη

μαρτυρεί προέκυψεν έπl των ήμερων αυτου και ή περίπτωσις, καθ' ην πιστοί τινες, άπέ
φευγον να κοινωνωσι κατα την Τετάρτην και Παραοκευην θεωρουντες, ση κατελύειο ι'1
μέχρις έσπέρας παρατεινομένη νηστεία, έαν κατα τας πρωίας των ήμερων τούτων προοιΙρ

. χοντο

είς το μυστήριον. Οϋτω προκειμένου μεν να κοινωνήσωσιν ουχl κατ' ίδίαν και με

μονωμένως ατομά ηνα, άλλ' όμαδικως και έν κοινωνίg λατρείας πλείονες πιστοί, έπόμε
νον ητο πρΟς το πέρας της άκολουθίας του 'έσπερινου συνήθως

-

έφ' σσον ή νηστεία

έτηρείτο δι' άσιτίας μέχρι έσπέρας -

να πάρατίθενται ήγιασμέναι μερίδες ύπο του λει

τουργοϋ πρΟς κοινωνίαν των nιστων.

Οϋτω προηλθεν ή προηγιασμένη».

«Λειτουργικοι τύποι

Aiyumou και Άνατολης» σελ 343 - 4.

Π.

Τρεμπέλα,
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έπικροτήση ηΊν αναιρεθεϊοαν Είσηγητικην θέσιν και αποψιν. τα πάντα συνη

γορουν ύπερ της αναγκαιότητος ού μόνον των ατελων, άλλα και των «τε
λείων» δια μίαν συνεπεστέραν εύχαΡlOτιακην ζωήν. Μόνον δι' αύτης έλπί
ζομεν, έφ' οσον βεβαίως φιλοτίμως «είσενέγκωμεν και τα καθ' ήμας), «είς
διόρθωσιν βίου», «είς αϋξηοιν άρετης», είς «έφόδιον ζωης αίωνίου) και είς
«άπολΟΥίαν εύπρόσδεκτον την έπι του

φοβερου βήματος του

Κυρίου κα]

θεου και Σωτηρος ήμων Ίησου Χριστου». Άμήν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
....

Ού μόνον τοϊς τελείοις, άλλα και παοι τοίς δι' έξομολΟΥήσεως καθαιρο
μένOlς και ανευ έπιτιμίων ουοι πιστοΙς έπιτρέπεται και έπιβάλλεται δμα ύπο
της Έκκλησίας ή συνεχης πρόσοδος είς το Μυστήριον της θείας Εύχαριοτίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ό

...

μέγας

έν ίεροδιδασκάλοις

Πατριαρχικαί
έλευθέραν

Άθανάσιος

Έγκύκλιοι των έτων

1800

καί

ό

Πάριος

1819,

ώς

καί

αί

έπικροτουν τήν

πρόσοδον των πιστων είς τό Ποτήριον της Ζωης,

ιϊ

άντιθέτως θέτουν φραγμούς καί ορια είς τήν χρησιν του Μυστηρίου;

θΕΣΙΣ

ΙΓ.

εΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ

ΕΚθΕΣΕΩΣ

«Αύτο εΙναι και το περιεχόμενον του «Περι συνεχους θείας Μεταλήψε
ως» βιβλίου, σπερ «συνεχη» θεωρεί και την άπαξ της έβδομάδος, έν άντιθέ

σει προς τι)ν έπικρατουσαν πλάνην είς τι)ν έποχην των συγγραφέων του, καθ'

τ;ν μετελάμβανον ΟΙ Μοναχοι δις
των Πατριαρχικων

όποίοι

ούδέποτε

έγκυκλίων

11

τρις του ετους. ΚαΙ αύτο εΙναι το πνευμα

Νεοφύτου

έφαντάζοντο

ση,

του Ζ'

και Γρηγορίου

έπιτρέποντες

εύρίσκοντο ,άσκηται να διακηρύξουν,

ση:

~άδιoρίστως»

του Ε', ΟΙ

ΚΟ1νωνείν,

θα

«ούδαμου ύπάρχει νηστεία». Και ό

'Αθανάσιος ό Πάριος, κατακρίνων τους ιερείς, οΪτινες έμποδίζουν τους προσ
ερχομένους είς το Μυστήριον, ασφαλως δεν θα είχεν ύπ' οψει του τα άνευλα
βη φρονήματα των αγγελικων έρημιτων. "Ας μη έπισείουν, λοιπόν, τα
λια του

1800

και

mYYl

διόη εΙναι έναντίον των, ώς άνακινούντων ζητήματα

1819,

και ταρασσόντων τον Ί. ήμων Τόπον δια των πεπλανημένων

κηρυγμάτων

των, ση «δεν ύπάρχει νηστεία» και δη αφορίζονται σσοι δεν μεταλαμβάνουν
οντες έν

Tft

θείQ. ΛειτουργίQ.. Και ΟΙ ταράσσοντες τον Τόπον, ώς γνωστόν, έμ

πίπτουν έν τοϊς έππιμίΟ1ς και ταίς άπειλαϊς των μνημονευομένων

τα όποία ανοήτως έπικαλουνται» Ε.Ε. σελ.

Σιγγιλίων,

7.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Παρακολουθήσαντες

προηγουμένως

(θέσις Ζ') ση το μεταλαμβάνειν γε

Υικως προϋποθέτει τιιν σωμαηκην «κατα θύναμιν νηστείαν», ή δε αδιόριστος
προσέλευσις
βοφανης

την <<μετ' έγκρατείας»

προσπάθεια

πριν η αποφανθουν

των

κ.

τοιαύτην,

Εισηγητων

εύκόλως απορρίπτεται

ν'

άποδείξουν

αύτων έπιστήμονες»,

έ.ντΟς του πελάγους δπερ ΟΙ 1διοι έδημιούργησαν.
τον

έναντίον.

Έαν

εΙχον έρωτήσει έαυτούς, η μίiλλoν έτέρους, ϊνα μη φα

νωσι «συνετοι έν έαυτοίς και ένώπιον
θανδσιον

το

ή εύσε

Πάριον,

ον

συνήγορον, παρατηρουμεν

αφελως

δεν θα επιπτον

'Αναφορικως δε με τον Ά

έπικαλουνται

ύπερασπιστην

αύτων

και

τα κάτωθι:

συνεχους θείας Κοινωνίας και άνατρέπων
αναγκασnκην

καθηΙ.lερινην

θ.

τους διαβάλλοντας

Μετδληψιν

αύτον δη κη

(κατηγορίαν

ην

προσά

πτουν και ήμίν όμου μετα των λοιπών παρανοήσεων των ήμετέρων θέσεων),
εγραφε τα έξης:

Ι:
Ι'

'Ι'
ι,

1 1·

I!i

11:

Ι :'

1I

δIαβCΙλλόμεθα.

της προσηκούσης

'Ι'

'i:

1,1:

«Ούδε γαρ καθ' έκδστην
καθως

Ι
Ι

Ι':

Διευκρινίζων ό ανηρ έν τΏ έαυτου «Έκθέσει» το πιστεύω του ενανπ της

ρύσσει

:1
Ι'

ήμέραν προσερχόμεθα,

Φρονουμεν

δοκιμασίας,

δέ, ώς

δεν

θέλει

οϋτε του10 διδάσκομεν,

έάν ης εύρεθfj

προκριμαησθη

εχων τους άγίους και τι)ν ίδία ν συνείδησιν

δεφένσoρcις.

τουτο

δια την

ποιων

συνέχειαν,

τους δε λέγοντας,

οη δεν είναι άναγκαία προς αύτην ή διαμετανο.ίας και έξομολογήσεως

ετοιμασία και δυνατιΙ κάθαρσις,

έ ν α

v

τ ί ο

u

ς

μετα

ν ο μ ί ζ ο μ ε ν

,:

ι

Ι
1

,·1,
,'

1111
'1
'
:1 1
ι

Ι

προ

'Ι

τ η ς

i';

,'
11

1

,ι

11·

:,1

•
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έ κ κ λ rι σ ι α σ τ ι κ

fi

ς

θ ε ί α ς

π α Ρ α δ ό σ ε ω ς» ( 199 ) •

'Ή μήπως δεν τυγχόνουν ρήματα του αύτου ανδρος τα έν τφ εργφ αύτου
«Έπιτομη θείων δογμάτων» αναφερόμενα; «';Εν τώς J:IQνηρώς ήμων ταύταις

ήμέραις καινός τις, και είς τας παρελθούσας εύσεβεστάτας γενεας πάντη
όνηκούστοςδιωγμός, των όσάκις αν θέλωσι πιάτων -τΏ μυση~Ώ ταύΤΏ προωέ

ναι τραπέζΏ, και ηρξατο και ένεργείται και ίσχυρως επικρατεί, και πόρρω
απομπέμπονται του θείου Δείπνου ΟΙ βουλόμενοι είσελθείν, ούχ δη ενδυμα

ούκ εχουω γάμου (τουτο γαρ ούδεις οΙδεν, είμη μόνον ό θεός, και ή έκά
στου συ νείδηως ), αλλ' δη πυκνως, και ού δια πολλων ήμερων,ώς δηθεν ό
δια πλειόνων ήμερων προσερχόμενος, αξίως προσέρχεταΙ, ό δε δι' όλίγων

αναξίως, καίτοι του θείου Χρυσοστόμου βοωντος, ση ό Άπόστολος δοκφαζέτω
α.νθρωπος έαυτον είπών, και ούτως έκ του αρτουεσθιέτω, και εκ του ΠΟτ/
ρίου πινέτω,

κ ύ ρ ι ο ν

τ ο ν

π Ρ ο σ 1 ό ν τ α
υΟ η

ήμερων παρατηρησεως απαλλάξας αύτόν.

έ π ο ί η σ ε ν,

πάσης

δε το εργον του το, ειναι"ή

συνεχης θεία Μετάληψις και νόμιμος· και σωτηριωδεστάτ/, δια τοσούτων απο

δείξεων, και γραφικων και κανονικων μαρτυριων θείων πατέρων δείκνυται,
{}ις ούδεν

t:TepOV

των έκκλησιαΟΤικων

ζητημάτων.

Και δέδεικταί γε ηδη δια

βιβλίων αύτο του το, ούτως ακριβως και στερρως, ώς· μηδέναt:τερον

αν εχειν,

εi μη

α π ε 1 θ ε ί α ς

, αυτου

"

εργου

το ν

π ν ε ύ 11 α τ ι

σ υ ν ε χ όμ ε ν ο ν

πλ ά ν η ς

».

σελ.

373,

καi

αντιπείν

σ ατ α ν 1κ η ς

ύποσ. Και άλλαχου του

:

«Φευ, ση τα ΚOlνη πασι τοίς πίστοΙς νομσθετούμενα, ΟΙ της εκκλησίας κα1

.του

μοναδ!κου :rάγματος αιρέσεις και πλάνας καλοϋσι, και· αποβάλλουσιν, ΟΙ

πεπλανημένοι τψ δντι και παράφρονες συ δέ μ~:η γίνωσκε αγαπητέ σηο ν

rως

πλάνη

διώκειν

και

τους

β ο ύ λ ο ι ν τ ο'

αϊρεσιςεστι

Ηιστους

της

το

θείας

κωλύειν
τραπέζης

και
δτε

σχεδον γαρ εν ούδενι δόγμαη τοσοϋτον πληθος αποδεί

ξεων και γραφικων και πατερικων έσην, δσον ύπάρχει ένταυθα, εν τψ συνε
χως μεταλαμβάνειν, ση κα1 ακώλυτόν έση, και καλον και σωτήριον ... ~ σελ.

391,

εκδ. Λειψίας

1806.

Και ή μεν όξυτάτ/ εκφρασις του ανδρος

-

πλην σφόδρα της αληθείας

kleTtXOuaa -

εΙχεν απόλυτον δίκαιον να έμφανίζεται τοιαύτη, λόγψ της έπι

κρατούσης εν

Tfi

κατ' ·οίκονομίαν,

έποΧΏ του φοβερας πλάνης του δίς, τρίς, η το μέγιστον και

δεκάκις

του ένιαυτου

μεταλαμβάνειν.

Σήμερον

δμως, οτε

:χάριτι θείςι, και δια των αγώνων των όσίων εκείνων ανδρων, των σκωπτικως
CιΠOKληθέντων

«κολλυβάδων»

το. Ποτήριον

ήλευθερώθη .πως των περικεφέ

νων αύτψ άλύσεων τας όποίας συνεκρότουν

ΟΙ διάφοροι σιδηροι δακτύλιοι

TlIJV. έπικρατούντων έθωΥ, έαν εγραφε, θα εγραφε 6.σφαλως μετριοπαθέστε

.

ρον, πληκηκος και πάλιν έμφανιζόμενος μόνον προς τους δοκηωσόφους συν

ηγόρους των κω σήμερον έπικρατούντων, πλην λίαν ατονησόντων, πόνηρων
και αντιπνευματικων έθων. Γράφοντες «ήλευθερώθη πως» ούδόλως ύπερβάλ

199.

Πορφυρίου Ούσπένοκυ ι μνημ.

fpy.

σελ.

481..

"Ορα και σημείωOlν

130.
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λομεν, δεδομένου δη, ως ε'ιδομεν εις την t:κτην θέσιν του παρόντος, ή έλευ
θέρα πρόσοδος συνεχίζει και σήμερον να παραμένη κόη το
και

σ κ α ν δ α λ ί ζ ο ν,

α γ ν ω σ τ ο ν

ένψ lάνηθέτως ή έπi μακρον άποχή ηνος έκ. των

μυστηρίων ουδένα άνησυχεϊ.

Ούτως έφρόνει λοιπον ό έπιφανης Πόριος γόνος. ουδαμου άναφέρει
περ!

ω ρ ι σ μ έ ν ω ν

ήμερων ύποχρεωηκης νηστείας δια τους γενικως

προσερχομένους, ά π α ι τ ω ν

δμως την «δυνατην κόθαρσιν}) παρ' αυτων,

δπερ έστi εν και το αυτο με το «κατα δυναμιν νηστείαν» την δποίαν και ήμεϊς
άσμένως έδέχθηρεν ως δυναμένην να λόβη μορφην άποχης ένελαίου διώτης
ω ρ ι σμ έ ν ω ν

ή μ ε Ρ ω ν,

άναλόγως της συχνότητος προσελευσεως :κα1

της άντοχης του μεταλαμβόνοντος. Διατί γρόφει ό πολυς .Αθανόmος δη κα

λως πρόττει όκαι καθημερινως κοινωνων; έρωτωμεν, εΙναι δυνατον να ήν
νόει η να έπεζήτει νηστείαν καθημερινην ύπ' αυτου;

,Ασφαλως

ΟΧΙ, ως πρά

γματος άδυνότου. Συνεπως προς τί άί πολυλογίαι; Έαν δμως παρα ταυτα ή

Ί. Κοινότης και οίοσδήποτε συμβουλος αυτης άπαπήση δπως τουτο άποτελεϊ
δρον

ά π α Ρ ό β α τ ο ν

ν ο υ ν τ α ς,

κ α ι

δ ι α

τ ο υ ς

σ υ ν ε χ ω ς

κ ο ι ν ω

τότε διατί οί ένταυθα ίερεϊς, καθηγουμενοl και πόντες οί του

ίερου κλήρου μετέχοντες δεν τηρουν τας άνωτέρω ύποχρεωηκας δια πάντας
τους λοιπους ύποχρεώσεις, άρκουμενοι εις την «δι' έγκρατείας» προσέλευσιν;

ουχι διόη τουτο έπιζητεϊ άπ' αυτους ή ;Εκκλησία, ή των άγίων πατέρων δι
δαχή, ό όρθος και της ευσεβείας έχόμενος λόγος;
Συνεπως διατί δια τους μοναχους' ν' άποτελΏ άραρτίαν και «Μακρακι"
σμον» δ,η δια τους ίερεϊς τυγχάνει άθψον, άκατηγόρητον, μηδεμίαν προκαλουν
δυσφορίαν

11

άντίδρασιν;

Έφ' σσον ύπόρχει ~νας μέγας άριθμος άνηκόντων

εις η)ν τάξιν των άδlΟρίστως προσερχομένων, οίηνες δια πολλαπλων άγώνων
' ',.

δ]ατηρουνται εις την άνωτέρω κατόστασιν, διατί έρωτωμεν, διατί να ύποβόλ

λωνται εις ύποχρεωηκον

πνευμαηκον

λιμόν, ψάλλοντες

κα1 αδοντες καθη

μερινως έν έκάοτη λεπουργίQ, πλην του Ποτηρίου μη μετέχοντας άλλα δι'
όρόσεως μόνον «παρηγορούμενοι»

ναχοι και ουχι ίερεϊς

;

έπι τψμOνάδIΚΨ λόγψ ση τυγχόνουν μο

Έν τοιαύτη περιπτώσει διατι να

«σ υ μ π Ρ ο σ φ έ

ρ ο υ ν» μετα του ίερέως την άναίμακτον προσφοράν, έφ' σσον μόνον έκεϊ
νος θ' άπολαύση του Δείπνου, Kαl δίκηγ «έππραπεζίων ψιχίων» θα προσφέρη

πασι τοiς λοmοϊς, ως ,μίσθωμα γλίσχρον της

σ υ ν 1 ε Ρ ο υ Ρ γ ί α ς

το κα·

τόξηρον κα1 πτωχον ,άντίδωρον; ''Η λοιπόν, ϊνα έπαναλόβωμεν και ήμεϊς προς

~oυς ένταυθα και άλλαχου όμοτρόπους ίερεϊς, τον του μεγάλου Νεοφύτου λό·
γον «ουδε ύμiν μεταληπτέον, η και των όμοιοπαθων "άγίων" τοϊς άδελφοϊς
σας πασι μοναχοϊς, μεταδοτέον»

! ...

'Ιδου τα βόθη των άνπφόσεων είς τα όπoiα έμπίπτουν πόντες οί μη βου

λόμενοι να ύπακούσουν εις το καθαρον κα1 άπλουν της των ίερων κανόνων
φωνης, άλλα πόση

eUOlQ

πειρώμενοι να ύποστηρίξουν τον i1δη έκ θεμελίων

καταρρεύσαντα πύργον του τριημέρου και της ύποχρεωπκης
της, εις δν πυργον

tmeupouv

άνελαίου διαί

να «έγκλείσουν» πάντας τους άδιορίστους έπι

θυμουντας και δυναμένους μεταλαβεϊν...
Καιρος σμως να γνωρίσωμεν Kαl τα μνημονευθέντα ΠαΤΡlαΡXlΚα Σιγγί
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λιο τα όποία «άνοήτως» κατα τους κ. Είσηγητας έπικαλούμεθα υπερ ήμων.
Το του ετους

1800,

άπευθυνόμενον προς την Ι Μονην Κωσταμονίτου έν <Α

Υίψ 'Όρει, έπι τη μετατροπη αυτης είς Κοινόβιον έξ ίδιορρύθμου, άναφέρει
μεταξυ των άλλων και τα έξης:
«Τον της προσόδου και κοινωνίας TUJV άχράντων μυωτηρίων καιρον ά
δ ι ό ρ 1 σ τ ο ν

ε Ι ν α 1

χ Ρ η

έν τψ μοναστηρίψ και μη έν ποσότηη ήμερων

περιορίζεσθω, ωστε όσάκις αν έθέλη ης των άδελφων προσελθείν 'τοίς θεί

Olς μυστηρίοις, μετ α καθαρου συνειδότος και αδειαν και κρίσιν του ήγουμέ
νου, μηδένα εχειεν τον κωλύοντα και τον γοΥγύζοντα και τον άνηλέγοντα
ηερι τούτου, μήτε έντος της άδελφότητος, μήτε έκτός'
θ ε ί ο 1

κ α ν ό ν ε ς

δ 1 α κ ε λ ε ύ ο υ σι,

ο ϋ τ ω

γ α ρ

ο

i

μάλιστα δε ό μέγας πατηρ

Χρυσόστομος λέγει, ου γαρ έν nοσότηn ήμερων, άλλ' έν τη καθαρότηn του
συνειδότος ή

άρίστη κρίνεται πρόσοδος.

'Όσοι δ' άνηλέγουσι περι τούτου

και διαταράσσουσι και δύσφημα έπιλέγουσι

σ υ ν ε χ ω ς

κ ο ι ν ω ν ο υ σ ι ν

τ ο ί ς

ά δ ι ο Ρ ί σ τ ω ς

ά δ ε λ φ ο ί ς

κ α ι

όνόματα, τοίς των ιερων

κανόνων έπnιμίοις προς αυτους υποβάλλουσιν». Νεόφυτος Ζ' μηνι Σεπτεμ
βρίψ, έπινεμήσεως τετάρτης.

Προς τί τα σχόλια; Ή διαύγεια του κεφένου και ή του ιερου Χρυσοστό
μου ένυπόρχουσα και το δλον έπιρρωνύουσα γνώμη, ούδεμίαν άμφιβολίαν
έγκαταλείπει δια το προσταττόμενον ΕΛΕΥθΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΕΝ
ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΗΜΕΡΑ. ΤΟ διατι δμως

ε τ η

έ π ι

π ε ν τ α κ ό σ ι α

παραμένει άνεπίβατος ή προς την θείαν Μετάληψιν της

σχεδον

Κ υ Ρ ι α κ η ς

φέρουσα όδός, τίς θα έξηγήση είς πόντας ήμας; 'Εαν τα σιγγίλια έπnρέπουν
και προτρέπουν οΙ δε ιεροι κανόνες ουδόλως έμποδίζουν,
ω ν;

τ ί ς

ό

κ ω λ ύ

Ούχι το πονηρον εθος της προηγουμένης άνελαίου διαίτης προ έκό

στης θείας Μεταλήψεως και άναφορικως δια την Κυριακήν, άπαιτουν τ/ν
καταπότησιν του 64ου

' Αποστ.

Κανόνος; ''Η μήπως το τελευταίον έν προκει

μένψ έκδοθεν σιγγίλιον έπι του έθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου του
Ε': περιέχει τί το κωλυηκον της έλευθέρας προσόδου και το έπικρατουν εθος
ένισχύων

11

έπικροτων;

.cιυτoυ ένδιαφέρουσαν

παν τουναντίον!
ήμας περικοπήν

Παραθέτομεν ευΘUς άμέσως την έξ

(200).

«Περι δε της θείας και <Ιερας Μεταλήψεως έστε βέβαιοι και γινώσκετε
01Ι

χρέος

εχουσιν

οι

εύσεβείς

έν

έκάστη

Iερζi

11 υ σ τ α· γ ω γ ί Q. ν α π ρ ο σ έ Ρ χ ω ν τ α ι, κ α ι ν α μ ε τ α λ u }ι
β ά ν ω σ ι

τ ο υ

ζ ω ο π ο ι ο υ

Σ ώ μ α τ ο ς,

δια τουτο και προσκαλουν

τω nαρcι του ιερέως έν τψ «Μετα φόβου θεου, πίστεως κα1 άγάπης προσέλ·
θεn~~' δΗ} δε το του άνθρώπου όλισθηρον και άνίκανον προς την καθ' ήμέραν
l-tετόληψιν, άνέθετο ή 'Εκκλησία το τοιουτο, και ένετείλατο να προσέρχηται

εl'αστσς έν τη Iερζi Μεταλήψει, όπόταν έξομολογηθεις τψ πνευμαηκψ cύτου

200.

το πληρες κείμενον δρα είς το

«'Ο άγνοημένος θησαυρος» σελ.

55 - 57.

fpyov

τοϋ Μοναχου Θεοδοσίου Άγιοπαυλίτου
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πατρί, εύρη έαυτον αξlOν είς την θείαν κοινωνίαν και λάβη την παρά του
Ι(νεύμοτικου πατρός του αδειαν... ».

Έν μηνι αυγούστψ Ινδικτιωνος ζ'.
Συνεπως,

π ο υ

το καθ' ήμων σημείον των άνωτέρω έγγράφων;

ράσσοντες» δε πάλιν ποίοι τυγχάνουν;

βάνοντας διώκοντες και «Μακρακιστας»

ήμείς,

11

«Τα

οΙ τους άδιορίστως μεταλαμ

καλουντες και αίρετικούς;

της δια

στρόφου έρμηνείας των κ. Είσηγητων τίνος χρεία, δταν τά κείμενα εΙνω το
σουτον σαφη και δίαυγη, και ή ιερά της Έκκλησίας παράδοσις δεν έπιδέχε

τω ουδεμίαν φαλκίδευΟ1ν;
ναφερόμενον

εις

τον

<Όταν το σιγγίλιον του Πατριάρχου Νεοφύτου α

κοινωνουντα

μοναχον

(ώς συμβαίνει με πάντας ήμας, ανήκοντας

ροντά τινα), γράφει:

μιας

μοναστικης

άδελφότητος

είς μικρας άδελφότητας

ύπο Γέ

«μηδένα εχειν τον κωλύοντα και τον γογγύζοντα κα1

άντιλέγοντα περι τούτου, μήτε έντος της αδελφότητος μήτε

έ κ τ ό ς», τίς εΙ

νω δυνατον να έπιρρίπτη καθ' ήμων την κατηγορίαν του «ταράσσoντoς~ τον

Τόπον, δια τον λόγον Kαl μόνον δη διωκόμενοι δια μίαν κατα πάντα 4:κανο
νικην» πραξιν, 6πολογούμεθα;
γορίου του Ε'

<Όταν δε πάλιν το ετερον σιγγίλλιον του Γρη

έ π 1 Τ Ρ έ π ε 1 μετα την εις τον πνευματικον έξαγόρευσιν την

v

έ λ ε υ θ έ Ρ α

προσέλευσιν, διαΤ1 να κατηγορούμεθα ήμείς οί όποίΟI προ έ

κάοτης θείας ΝΙεταλήψεως -έφ' Οσον ύπάρχεl τι το ένοχλουν- έξαγορεύο
μεν τψ πνευμαηκψ ήμων πατρι τα της καρδίάς κρυπτά; Ποία έν τψ παρελ

θόντι διαστροφη λαβουσα χώραν έν τψ πολιηκψ

11

έκκλησιαστικψ θεάτρψ πα

ρουσίασεν τοιαύτην Θρασύτητα όποία της Ε.Ε., το μέλαν λευκον αποκαλουσα

και το σκότος φως, «συνάδελφος»
λιμαίων διατριβων»

αρίστη κατα τουτο γενομένη των «έπιστο

του άρχιμανδρίτου

Έπιφανίου

θεοδωροπούλου

(201) ;

Ταπεινως φρονουμεν δη ή ανωτέρω πραξις της Εισηγηηκης δυάδος, μό
νον δια ίκανης και πολυετους μετανοίας εΙναι δυνατον να έπανακαλέσn έπ'

αυτην την θείαν παράκλησιν. Και τουτο, διότι -ή πραξις των αύτη δεν περιω
ρίσθη είςένέργειαν ατομικου και μόνον πλημμελήματος, άλλα συμπαρασύρα
σα και την προαμαρτήσασαν Μονην Μ. Λαύρας, ωστε να πιστεύση κα1 αύτη
δια των γραφομένων των δτι καλως εΙχεν ένεργήσει διώξασα ήμας, και αυ

την εισέτι την

<

Ι. Κοινότητα, έπικροτήσασςι καλΏ τΏ πίστεl τας ύφηγήσεις αυ

των, έγένετο ώτία πανελληνίου πνευματικου διασυρμου του Ί. Τόπου, τοϊς

nOOI

πλέον έμφανισθεις

ματα, τα έν

tfi

ώς

tnIKPOTGJv

τα της μοιραίας

άποφράδι ήμέρQ. της 20ης Φεβρουαρίου

ΕΙσ.

1970

Έκθέσεως

ρή

λαβόντα πέρας ...

Δεν τελευτζί δμως ένταυθα ή των ύπευθύνων ευθύνη Ι Ύπόρχει καί τις σο6α·
ρώτερος λόγος δστις άποδεικνύει έν παραβάσει αμφοτέρας τας πνευματικας
ήμων αρχάς,

<1.

Μονήν τε και Κοινότητα. Ποϊος; <Η καταστρατήγησις της Πα

τριαρχικης άποφάσεως του

1819,

δι' ης απαξ και δια παντΟς ώρίζετο και !πε

τρέπετο το έλεύθερον έν τΏ προσ6δψ των άγιασμάτων, δια βαρυτάτων απει

λων απειλουσα π<Ιντα κατήγορον των άδιορίστως μεταλαμβανόντων.
Συνεπως τίνι δικωώμαη ή

201.

Ίδε τα έν τη σημειώσει

83

<1.

Κοινότης

άναφερόμενα.

έπελήφθη

και πάλιν του i1δη
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τακΤΟΗOlηθέντος δια άποφάσεως της Μεγάλης 'Εκκλησίας θέματος, και άντι
να σεβασθΏ τας έν προκειμένφ ύπαρχούσας φωνας της (Ι. Παραδόσεως και
του Πατριαρχείου, έπανεξεδίκασε έξ ύπαρχης το θέμα του συνεχως η μη

μεταλαμβάνειν, βασισθεϊσα μάλιστα εις τας προς τουτο άnoφάσεις της είς την
Είσηγηηκην 'Έκθεσιν δύο άπλων μοναχων; (202) Δεν

ijTo

άρκετον είς Αύ

την, να σ υ γ κ Ρ ί ν τι το εργον ήμων προς τας άνωτέρω ύπαρχούσας έπισή
μους της 'Εκκλησίας άποφάσεις, ωστε να διαγνώσrι τίς ό ύπεύθυνος του δη~

μlOυργηθέντος

σάλου;

'Ενεργουντες

ήμεϊς συμφώνως προς το πνευμα τε

και γράμρα των ίερων κανόνων και της (Ι. Παραδόσεως, δεν εΙχομεν έξ ύπαρ

χης καταστήσει φανεραν την ένοχην της Ί. Μονης, την όποίαν, δυστυχως,

εσπευσεν .άκρίτως να μιμη θΏ , υίοθετήσασα, εστω και άνεπισήμως, την άτυχη
Ε .. 'Έκθεσιν της διμελους αύτης έπιτροπης, έπι προφανεϊ και μεγίστφ ύποβι
βασμψ της εύθυκρισίας αύτης και συνεπείας;
Και. ήμεϊς μεν κατηγορούμενοι ώς

φιλόνεικοι και

αίρεηκα φρονουν

τες ( 203 ), διετρανώσαμεν δια μίαν εισέτι φοραν την των ίερων κανόνων καθο
λικην ισχυν ύπομνήσαντες εις τας πνευμαηκας ήμων άρχάς, τα της 'Εκκλη

σίας έν προκειμένφ προστάγματα' αΙ;ται δμως τίνι θεμελίφ έρειδόμεναι κα
ταδιώκουν τους ύπακούοντας εις την ίεραν της 'Εκκλησίας φωνήν; Δεν έξε

202.

Έξ lίλλoυ, συμφώνως κα! προς αύτην την έπιτρoπilν κρίσεως του ~ργoυ: «Ούρά':'

VlOv Μάννα» του μοναχου Θεοδοσίου <Α YlOnaullTOU, ~ργoυ διατρανουντος την συνεχη
θείανΜέτάληψιν κα! σφοδρως καταφερομένου περ! της ύπάρξεως του τριημέρου, οί
καθηγούμενοι Γαβριηλ και Βησσαρίων,

οί την άνωτέρω άποτελέσαντες

προς την Ί. Κοινότητι Έκθέσει των δεν ~γραφoν παρομοίως ήμίν,
των θεμάτων άνήκει είς τους «έπαίοντας» μόνον;
<!ερα Κοινότης πρέπει

β λ ί ο' υ
τ η ς

ν α

τ ο ύ τ ο υ,

ά π ό σ

x:n

τ α ς

έ π ι σ τ ή μ η ς».

εν τΏ

«Έφ' ω και ειμεθα της γνώμης, δη ή

π ά σ η ς

έ π α φ ί ο υ σ α

θ ε ο λ ο γ Ι κ η ς

. ..

tmtpoJύιv,

δη ή κρίσις τοιού

iltoI

κ Ρ ι Τ Ι κ η ς

κ ρ ί σ ε ι ς

ε

ε π

i

ς

i

τ ο υ

β ι

επαi οντας

Παρα ταυτα, εν προκειμένψ, ή κρίσις

έδόθη είς τους άνωτέρω δύο μοναχους κω ή Είσηγητική των 'Έ,κθεσις, εί Kαi άνεrnσήμως,

έπεκροτήθη παρα της Ί. Κοινότητος...

Και τουτο δια να άποδειχθΏ δια μίαν είσέη φο

ραν δη μόνον ή πραξις κω συνέπεια ...

ερεθίζουν, και oύxi ή της θεωρίας μόνον εμ

φάνισις Ι Παράβαλε προς άπόδειξιν κω τους ποικίλους κατα του Oiκoυμενικoυ Kαi οίκου
μενισμου διαμαρτυρομένους κληρικους και λαϊκους Kαi παρα ταυτα μη διακόmοντας κοι
νωνίαν μετα των ώς ανω άντορθοδόξω φορέων... Τί κινδυνεύει να συμβΏ; <Απλως, εαν

συνεχίσουν την τακηκήν των, να Kαταγ~ήσoυν... «διαμαρτυρόμενοι»Ι

203.

...

<Έτερον δείγμα δη οντως ή «ίστορία επαναλαμβάνεται» ~στω Kαi ή κατηγορία

της'παρ' ήμίνούσης δηθεν
κον ~γγραφoν:

φ ι'λ ο ν ε ί κ ο υ

διαθέσεως, η ώς σημειοί το Λαυρεωη

«και έπειδη αύτοανεκηρύχθητε άντάρται» ... , δπερ άρίστως ύπενθυμίζει

τας κατα του λογίου . Παρίου σχεηκας κατηγορίας, δι' aς άπολογούμενος δ εmφανης εκεί

νος ,Κολλυβας, ~γραφεν:

«... δη

εγω φιλονεικίας αύτόθι είς το 'Όρος ούτε πρότερον,

ούτε' ύστερον ~Kαμα, ούτε δημοσίςι, ούτε κατ' ίδίαν, εξ ων ~πεITα να άκολουθήσουν δηθεν

μόχαι κω σκάνδαλα, είς το έξης δέ, θέλω σου άποκριθω κω κατα άνηπαράστασιν... ».
'Εκ της έmστολης «προς τον λογιώτατον Κυπριανον κω προς πάντας άπλως τους λέγον
[ας; δη αύτος έχρημάτισεν α'lηoς των εν τψ ορει του "Αθω ταραχων Kαi σκανδόλων' άπο

λoγητικιl, τούτέστι δεικνύουσα δη ψευδως Kαi πάντrι άλόγως ταυτα λέγονται κατ' αύτου».
'Εν κώδ. της 'Εθνικης Βιβλιοθήκης

φ. 35α Kαi έξ.

1344,

φ. 10α, Kαi Μονης Παντελεήμονος

5716, 209,
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τάζομεν επίσης τας σκοπίμους και διαστρόφους τεθείσας φράσεις της Ε.Ε.
«δεν ύπάρχει νηστεία», «άφoρίζoνΤαl 0001 δεν μεταλαμβάνουν δντες εν τΏ Λει.,
τουργίφ> τας όποιας, άποδίδουσα είς ήμας, δεόντως άνΏρέσαμεν εν τΏ Ζ' θέ

σει. Ούδείς, τέλος, δεν εύρέθη εκ της «Ιερας άμφIΚτυOνίας» των είκοσι άνπ
προσώπων να κρίνη και «συγκρίνη» τα ρήματα της άτυχεστάτης ξυνωρίδος;

''Η μήπως ή

•Ι ερα

Κοινότης θεωρεί ιιικρον βάρος και άμάρτημα το να έπω

μίζεΤαl εύθύνας έτέρων τοσουτον βαναύσως κακοποιησάντων την κανονικην
της

Έκκλησίας

εύταξίαν

όποίαι

τυγχάνουν

αΙ

ήμαρτη,μέναι

ενέργειαι

Μ.

Λαύρας και Είσηγηπκης Έπιτροπης;
Βεβαίως ποτε δεν εΙναι άργα προκειμένου να δlΟρθώση τις πτώσεις και
άποτυχούσας ενεργείας του' πασα πραξις

όδηγουσα είς του το, άποδεικνύει

ταπείνωσιν και ειιπρακτον εφαρμογην της εύαγγελικης άρετης της άγάπης,
ενψ συγχρόνως ζυγοστατεϊται ό βαθμος της προϋπαρχούσης η μη πνευματικης
ύπεροχης του πταίσαντος. Εύχόμεθα και άναμένομεν ...
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ού μόνον αΙ εξετασθείσαι Πατριαρχικαι

έγκύκλlΟΙ, άλλα πολυ ζωηρότε

ρον τούτων Άθανάσιος ό Πάριος, κηρύττουν μεγαλοφώνως

το

«χ Ρ έ ο ς»

των εύσεβων δπως <φεταλαμβάνωσι εν έκάσΤΏ Ιερξί μυσταγωγίφ> του ζωΟΠΟlΟί)
Σώματος και Αϊματος του Κυρίου και θεου ήμων!

17

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

«'Ήκουσα καί ούκ έτήρησο" ούκ έτήρησας; Καιτέγνως σεαυτοϋ ...
Ό γάρ καταγνούς

έαυτοϋ

έπί τό μή τηρησαl,

έπί τό τηρησαl
σπουδάζει».

'Ι. Χρυσόστομος,

Ό μοναχος θεόκλητος περι το τέλος της έαυτου άνοικτης έπιστολης,
6πευθυνόμενος προς ήμας, γράφει:

«Μή νομίσητε στι μιμεϊσθε τους «Κολλυβάδες». Πλανασθε. ΤΗσαν πολυ
διάφοροι υμων και ήγωνίζοντο δια πολυ διάφόρους στόχούς άπο τους Ιδι
κούς σας. Διο και εΙχον ηΙν Ί. Κοινότητα, τας Μονάς, το Πατριαρχείον, πλή
θη μοναχων με το μέρος των». Ε.θ. σελ.

Ούδαμου και ούδέποτε ώμιλήσαμεν

Ί\πλως,

ώς έμφαίνεται

έκ των κει:μένων

11.
ση «μιμούμεθα»

τους Κολλυβάδες.

και των πραγμάτων,

υφιστάμεθα

μέρος μόνον των διωγμών και κατηγοριών αύτων. ΤΟ πραγμα τυγχάνει «λογι
κον» και «δίκαιον», καθόσον έκεϊνοι ήγωνίζοντο δια περισσοτέρους
λόγψ

της

«έπικρατούσης

πλάνης»'βελτιωθέντων

σήμερον

των

ΟΙ «στόχοι» έγένοντο στόχος, ητοι ό περι έλευθέρας προσόδου

iστορίας έπίσης ούδαρου μαρτυρείται

ση

oi

«στόχους»

πραγμάτων,

άγών. 'Εκ της

Κολλυβάδες εΙχον τιιν 'Ι. Κοι

νότητα ρε το μέρος των' μία άπλη άνάγνωσις του κώδικός

5716.209, φ; 23β της

'Ι. Μονης Παντελεήιμονος, όμιλεϊ εύγλώτως έπ' αύτου. 'Ο άνηκολλυβας θεο
λόγος κ. Χαρ. Τζώγας, άναφερόμενοςέπι του εΙρημένου κώδικος, σχολιάζει:

«Ό Πάριος στρέφεται και κατα των

διότΊ ουτOl δεν ήθέλησαν

π ο τ ε

π Ρ ο ε σ τ ώ τ ω ν

τ ο υ' 'Ό ρ ο υ ς

να φροντίσουν δια η)ν έσωτερικην κατά

στασιν του 'Όρους και να 6ποκαταστήσουν την έπιθυμητην, εΙρήνην εΙς την
'Εκκλησίαν του θεου»

(204) .

Ούδεν έπίσης εγγραφον της 'Ι. Κοινότητος υφίσταται ύποστηρίζον τας

έαυτων lάπόψεις. Μόνον μία έπιστολη αύτης διασώζεται (205)
ετη προ της κοιμήσεως του άγιου Νικοδήμου

κατόπιν

έκδοθείσα

έπιμόνου

δύο

6παιτήσεως

του 6νδρός, προκειμένου ν' 6ποδειχθΏ ή δημιουργηθείσα εΙς βάρος του σκευω

ρία δια της νοθεύσεως προσωπικης του έπιστολης την όποιαν κακότροποι τι
νες ηνοιξαν και ήλλοίωσαν. Αϋτη

11

ό ν ο ν

ή μοναδικη άρωγη της ΚOlνότητος και

έπι του μνημονευθέντος γεγονότος

(206).

Μήπως όμως εχομεν άποδείξεις ση εστω και μία έκ των εϊκοσι μεγαλο

πρεπων Μονων έστάθη παρα τψ πλευρψ των;

Ούδεμία! 'Υπάρχοντες απαν

τες Σκητιωται και έρημϊται, καταφεύγουν διωκόμενοι εΙς έτέρας Σκήτας και
Κελλία, μη δυνάμενοι το παράπαν να προσεγγίσουν τας 'Ι. Μονας λόγψ της

6

κάμπτου έμμονης των εΙς την «σκότιον αγνοιαν» και την «καχέσπερον προκα

204.

«'Η περι μνημοσύνων ερις έν άγίφ 'Όρει», σελ

205.

'Όρα το κείμενον αύτης είς την «'Ομολογία πίστεως» Νικοδιlμου τοϋ ΆγlOρεί

του, σελ

206.

86 - 9.

εκδ.

73.

1819.

'Ο θεολόγος Χ. Τζώγας άναφερόμενος είς το γεγονος της έΠlOτολης της 'Ι.

Κοινότητος έν τη δποίςι έ6ε6αιοϋτο ή άθφότης τοϋ άγιου Νικοδήμου, παρατηρεϊ: «Κατό

πιν τούτου την 19ην Μαίου 1807 ή 'Ιερα Κοινότης, άναμιχθεϊσα είς την εριδα δια
τ η ν

φ ο ρ α ν

κ α θ'

Ο λ η ν

τ η' ν

μα ένσφρ6γιοτον και ένυπόγραφον ... ».

διό ρ κ ε 1 α ν

α ύ τ η ς,

π ρ ώ

έξέδωσε γρόμ

,
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τάληψιν:t, δια να χρησιμοποιήσωμεν τας ίδιας έκφράσεις του μοναχοϋ θεο
κλήτου ( 207) .

ΤΟ δε Πατριαρχείον, δπερ ό ανωτέρω Μοναχος π~ρoυσιάζεl_ώς'εύμε
νως προσκείμενον προς τους Κολλυβάδες,

ίδουέν βρα~ύτηππως σul1πεΡIε

.

φέρθη προς αύτούς. Κυκλοφορησαν το κατ' αρχηνείς το ~ΡO~Y
§:t(tqτημα
,
.

1772 - 4

τρία πατριαρχικα γράμματα σ υ μβ 1 β α σ τ 1 κ ου

χετο μετα ταυτα έν ετει

1776

Χρ'ρακτηρος, ηρ

δια του Πατριάρχου Σωφρoν~oυ του Β'

κ α θ α ι Ρ έ σπ και ά φ ο Ρ ί σ η τo~τoυςl Παραθέτομεν

-

,
κεφενου :

τικου

Wiipa

να

του, σχε

«Οί ΤΟlΟυτοι ,άφωρισμένοι εϊησαν καΙ κατηραμένοι καΙ ασυγχώρητοι όμου

μετα του Χριστοφόρου καΙ των συμφώνων αύτοίς καΙ μετα θάνατον αλυτοι και
πάσαις ταίς πατρικαϊς καΙ συνοδικαϊςάραϊς ύπεύθυνοι. οι δε πρωταίτιοι κα1
άρχηγοι και συνίστορες της τοιαύτης δόξης, δ τε κακοαθανόσιος Πάριος και

κακοϊάκωβος Πελοποννήσιος και ό κακοαγάπιος Κύπριος, οί φατρίαν συστή
σαντες τη προς τους άπλουστέρους και ,άγοραίους και άμαθεϊς άπότrι και πλά

νΩ καΙ πολλους προς την έαυτων κ α κ ο δ ο ξ ί α ν καΙ κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν
έφελκύσαντες και διαίρεσιν μεταξυ του των όρθοδόξων συστήματοςΠΟ1ήσαν

τες, ώς ταραξίαι και τολμητίαι καΙ σαπρα δοχεία του σατανα Κdθnρημένοι
ύπόρχουσιν άπο θεου Κυρίου παντοκράτορος και γεγυμνωμένοι πάσΙ)ς' θείας
χάριτος και ίεροπραξίας, ~Kαστoς τη κλήσει ψιλΏ και τψ όνόμβtl κρλούμενοι

και ώς ίδια/ται λογιζόμενοι και παρα πάντων 'άπoστρεφόμενoι~(208),.-
τα περ! γενικης άθωώσεως των Κολλυβάδων ύπο του' Πα.τριαρχείου, ώς
γράφει ό μοναχος θεόκλητος, δεν εύσταθουν, δεδομένου δnούδέν τοιοϋτον
έπίσημον εγγραφον διεσώθη, πλην της αθωώσεως •Αθανασίου του Παρίου, κα
τόπιν αίτήσεώς του (209) κα! της έπιοτολης Νεοφύτου του ΖΆ προς τον αγιον

!νΙακόριον δι' ης έπετρέπετο κα1 πάλιν μετ' έπαίνων ή κυκλοφορία του cΠερ!
συνεχους θ. KOIνωνίας~ βιβλίου

(2110) .

207. Ό δγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, σελ. 204.
208. Ph. Meyer «Athos die Haupturkunden» σελ. 240,
209.

~1(δ.

1965.

την καθαίρεοιν τοΠ Παρίου, ως γνωστόν, άνηρεσεν δ Π(1Τριάρxη~ Γα6ριηλ δια

ουνοδικης του έmστολης προς τον Μηψοπολίτην θεσσαλονίκης έν
των (S,λλων έσημείου χαρακτηριστικως:

Πάριος,

άνήρ

ftex 1781.

Mετ~ξυ

«... Έπειδη τοιγαροϋν κω ό lI;UP 'Αθανάσιος ό

ων ού των εύκαταφρονητων

σοφίας τε μετεσ:χηκως της θύραθεν Kai της
καθ' ήμας κω καλως μεμνημένος τα θεία Kαl εύπωδευ~α τιμ ονtl τη καθηκούσηκεκοόμη
μένος έφθασε προ χρόνων ηδη τινων
δ ι α 6 λ η θ η ν α ι κω καθαιρέσει καθυπο6λη
θηναι δια τας aς έπέφερον τότε

κ α τ η γ ο ρ ί α ς

κατ' αύτου, δς δη ού φορητον το

πραγμα ήγούμενος και δυσασχετων τοΙς δλοις και δεινοπαθων διακείμενος fγραψεν ούχ

δπαξ

προς

την

έκκλησίαν

προοαπολΟΥούμενος...

άποφων6μεθα

συνοδικως

μετα

περι ήμας Ιερωτάτων άρχιερέων κω ύπερτίμων των έν αγίφ πνεύματι άγαπητων

των
ήμων

άδελφων Kαl συλλειτουργων, Ϊνα ό ρηθεΙς όOlώτατος καΙ έλλογιμώτατος ,έν 1ερομονάχοις
κυρ 'Αθανάσιος Ό Πάριος άθιμος ύπάρχει της κατ' αύτοϋ προεπενεχθείσης έΙΑCΛησιαoτι

_κης ποινης και παιδείας, fχων και
Meyer, μνημ. fpy, σελ. 241- 2.

το ένεργοϋν της ΙερωσVνης αύΤoPlιKωλύτως

υΟ ρα και Δ. Οίκονομίδου, «ΆθανάOlοςΌ Πάριoς~ σελ.

210.

... » Ph.

. '.:
,J
9. ΆθηνΟ1 1961.

«'Ιερώτατε Μητροπολίτα πρώην Κορίνθ.ου, έν άγίφ Πνεύματι άγ~τέ και ouλ
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τάληψιν:t~ δια να χρηωμοποιησωμεν τος ίδίας έκφρ6σεις του μοναχοϋ θεο
κλήτου (201) .

ΤΟ δε Πατριαρχείον, δπερ δ ανωτέρω Μοναχος παρουσιάζει ώς εύμε
νως προσκείμενον προς τους Κολλυβόδες,

ϊδουέν βραχύτηπ πως συμπεριε

φέρθη προς αύτούς. Κυκλοφορησαν το κατ' άρχηνείς το ~ρoνΙKOY Ρl(1qτημα

1772 - 4 τρία πατριαρχικα γράμματα σ υ μ6 ι 6 α σ Τ 1 Κ Ο υ xαραKτ~ρoς, ηρ
χετο μετα ταυτα έν ετει 1776 δια του Πατριάρχου Σωφρονίου του Β' να
κ α θ α 1 Ρ έ σ η και ά φ ο ρ ί σ rι
Τ1κου κειμένου

τούτους! Παραθέτομεν ~ημα του σχε

:

cΟί τοιουτοι άφωρισμένοι είησαν και κατηραμένοι και άσυγχώρητοι όμου
μετα του Xρισroφόρoυ και των συμφώνων αύτοίς και μετα θάνατον αλυτοι και
π6σQlς ταϊς πατρικαϊς και συνΟΟικώς άρώς ύπεύθυνοι. Οί δε πρωταίποι και
άρχηγοι και συνίσroρες της τοιαύτης δόξης, δ τε κακοαθανόωος Πάριος και
κακοϊάκωβος Πελοποννήωος και ό κακοαγάπιος Κύπριος, οϊ φατρίαν συστή

σαντ~ς τη προς τους άπλουστέρους και .αγοραίους και άμαθείς απάτη και πλά
νΙ') και πολλους προς την έαυτων κ α κ ο δ ο ξ ί α ν και κ α ι ν ο τ ο μ ί α ν
έφελκύσαντες και διαίρεων μεταξυ του των όρθοδόξων συστήματος ποιήσαν
τες, ώς ταραξίαι καΙ τολμητίαι και σαπρα δοχεία του σατανδ. καθηρημένοι
ύπάρχουσιν άπο θεου Κυρίου παντοκράτορος και γεγυμνωμένοι πάσης θείας
χάριτος και ϊεροπραξίας, ~Kαστoς τη κλήσει ψιλΏ και τψ όνόμαη κρλούμενοι

και ώς ϊδιωται λογιζόμενοι και παρα πάντων άΠOOTρεφόμενOI~

(208 ).

τα περι γενικης αθωώσεως των Κολλυβάδων ύπσ του Πατριαρχείου, ώς

.γράφει

ό μοναχος θεόκλητος, δεν εύσταθουν, δεδομένου δη ούδεν τοιουτον

έπίσημον εγγραφον διεσώθη, πλην της αθωώσεως •Αθανασίου του Παρίου, κα

.τόπιν

αίτfισεώς του

(209)

και της έπιοτολης Νεοφύτου του Ζ' προς τον αγιον

ΝΙακόριον δι' i'jς έπετρέπετο Kαi πάλιν μετ' έπαινων ή κυκλοφορία του «Περι
συνεχους θ. KOlνωνίας~ βιβλίου

(2110).

207. Ό δγΙος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, σελ. 204.
208. Ph. Meyer «Athos die Haupturkunden» σελ. 240,
209.

fκδ.

1965.

την καθώρεσιν τοϋ Παρίου, ως γνωστόν, άνηρεοεν ό Πατριάρχης Γαβριηλ δια

συνοδικης του έπιστολίϊς προς τον Μητροπολίτην θεσσαλονίκης έν

ετει 1781. Μεταξυ
των δλλων έσημείου χαρακτηριστικως: ~... 'Επειδη τοιγαροίίν και ό κυρ 'Αθανάσιος ό
Πάριος, άνηρ ων ου των ευκαταφρονήτων σοφίας τε, μετεσχηκως της θύραθεν και της
καθ' ήμας Kαi καλως μεμνημένος τα θεία και εύπωδευσία τψ οντι τΏ KαθηKOύσn κεκοσμη
μένος fφθασε προ χρόνων ηδη τινων

θηναι δια τας aς έπέφερον τότε

δ 1 α

6

λ η θ η ν α ι

κ α τ η γ ο Ρ ί α ς

και καθαιρέσει καθυποβλη

κατ' αύτοϋ, θς δη ου φορητον το

πραγμα ήγούμενος και δυσασχετων τοίς δλοις και δεινοπαθων διακείμενος lγραψεν oux
lίπαξ

προς

την

έκκλησίαν προσαπολογούμενος... αποφαινόμεθα ΣUνOδΙKως μετα

των

περι ήμας ίερωτάτων αρχιερέων και ύπερτίμων των έν άγίψ πνεύματι άγαπητων ήμων
όδελφων Kαi συλλειτουργων, ίνα ό ρηθεις όσιώτατος Kαi έλλΟγΙμώτατοςέν ίερομον6χοις
κυρ 'Αθανάσιος Ό Πάριος άθψος ύπάρχεl της κατ' αυτοϋ προεπενεχθείσης έκκληOlαστι

.κίϊς ποινης και παιδείας, lxwv και το ένεΡΥοϋν της ίερωσύνης αύΤoPCιKωλύτως.. ,» Ph.
Meyer, μνημ. fpy .. σελ. 241- 2.
'Όρα και Δ. Οίκονομίδου, «ΆθανάOlοςΌ Πάριoς~ σελ.

9.

Άθίϊναι

1961.

210. «Ίερώτατε Μητροπολίτα πρώην Κορίνθ.ου, έν άγίψ Πνευματι αγοπητε κοι συλ

,j
,]

ΙJ

ι'

1-:
Ι·

ι

Ι

Ι.
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.Αλλ'

ό μοναχος θεόκλητος εύκόλωςέντυπωσιαζόμενος έκ των έξωτέΡΙ4

κων φαινομένων και 6λΙΥώτερον συγκινούμενος έκ της άληθείας, συνεχίζων
τους καθ' ήιμων μύδρους έν τη αύτου, .άνοικτη έπιστολη, συμπληροί:

«Σείς

πόσοι εΙσθε; 'Οκτώ! Και δξ:ν σας τρομάζει; Και ζητείτεδάφνας κω στεφά
νους ~νεKεν δικαιοσύνης). K~ι ύβρίζετε ιι)ν Ί. Κοινότητα... Και γράφετε εις

τον έπίλογον:
νετε;

«Εί τυφλοι ητε, ούκ ανεϊχετε άμαρτίαν ... Και που το άπευθύ

Εις ιιΊν άνωτάτην άρχην του Άγίου 'Όρους. Ποίοι έσείς;

έρημiται, ύποτελείς τη Ί. Μονη Μ. Λαύρας~. Ε.θ. σελ.
Τί σημασίαν

Άοκηταί,

11.

εΙναι δυνατον να εχουν ΟΙ άριθμοl έπl του προκειμένου;

''Η μήπως διόη ΟΙ Προτεστάνται ΟΙ διπλάσιοι κω πλέον των 'Ορθοδόξων,

η

ΟΙ Παπικοί, ΟΙ τριπλάσιοι τούτων, ·άξιοοεβαστότεροι δ~α το πληθος και της

6

"

,
λ η θ ειας
εγγυτερον;

\

"

\

\ .

.,

•

'Ε αν και εις τα πνευμαηκα θ'
εματα οιαρι θ μοι κα Ι αι ΠΟΙ

Kiλω σταησnKω εΙχον βαρύτητα άν6λογον η όποίαν και εις τα λοιπα ζητή
l1cιπ1,

'
άλλ ΟΙμονον

,'
εις\
την

'

'Αλη θ ειαν,και

τοτε

{πr-=ραοπιστας και διακόνους

αύτης!

'

nλέ ον

ΆΥνοουν,

ώς

'

,

α λλ οιμονον

φαίνεται,

εις

\

τους

ΟΙ 6γαθοl κ.

Εισηγηται ση «εΙς και ή άλήθεια θ' 6ποιελουν άείποτε την π λ ε ι ο Ψ η
φ ί α ν)

(211 ).

Και είς τον αγιον ΝικόδημΟΥ τα αύτα 6ντέλεγον ΟΙ πολυπλη

θέστεροι 6ντίπαλοι αύτου κω της «καχεσπέρουπρολήψεως,> 6παδοί, καυχώ
μενοιείς ιιΊν άριθμηηκήν .των ύηεροχην και έπιζητουντες δπως ΟΙ 6λίΥοι6

λειτουργε της ήμων μετριότητος κυρ Μακάριε, χάρις εΙη τπ· άρχιερωσύνη σου ,καi είρήνη
παρα θεου. Περl του πονήματος τ'ης άρχιερωσύνης σου, του 6ι6λίου περl της σuνεxoυς

'!ερας Μεταλήψεως, οπερ έξέδωκας είς τύπον, δηλοποιουμεν σοι δπ έθεωρήθη ΣUνoδl
κως και έξητάσθη έσκεμμένως και ένεκρίθη Kαi άπεδείχθη έκκλησιαστlκως νόμιμον και
μ η δ ε ν
των

Ιχον το

κ ω λ ύ ον,

δια της μετανοίάς ομως και άληθους έξομολογήσεως

άξίως 60υλομένων μεταλαμ6άνειν συνεχως τα

αχραντα και

φρικτα Μυστήρια...

Έπειδη δε άνεφύη ύπόνOlα δη έξεδόθη έκκλησιαστικος άφΟΡlOμος έπι το καταΡΥηθηναι

το πόνημά

<;JOU

Kαi

έκεϊνοι

οί

εύσε6εϊς

προς διάλυΟ1ν των έκκληΟ1αστικων

χριστιανοι

έκείνων

διευλα60ύμενοι

δεσμων Kαi έroημlων,

ούκ

άναγινώσκουΟ1,

γράφομεν

έν τπ πα

ρούσπ ήμωνκαι δια του Παν αγίου Kαi τελεταρχικου

Πνεύματος

άποφαινόμεθα

των χριστιανων

ΣUνOδlKως

ποίημά

περι

της

60υλόμενοι

Συνεχους

άναγνωναι

Μεταλήψεως

παρα θεου Κυρίου Παντοκράτορας

το άνακριθεν

6ι6λίον,

...

ύπάρχωσι

ΣUγKεXωρημένOI

Ιχοντες Kαi τας

ε ύ χ α ς

σου
και

και

ϊνα οσοl

έκεϊνο,

το

εύλογημένοl

ε ύ λ ο γ ί α ς

πάντων των άπ' ωωνος άγίων Kαi όσίων και θεοφόρων πατέρων της 'Ε,κκλησίας... ΤΟ
άνωτέρω κείμενον δρα: Κανονικα/ Διατάξεις Πατριαρχων, Τόμ. Α', σελ.
ξαριστης Βίκτωρος Μοναχου, μην 'Απρίλιος

-

χαl Χ. Τζώγα, μνημ. Ιργον, σελ.

και 'Αθανασίου Παρίου, Ό

187 -190 fvea
211.

166 -7,

ιζ, σελ.

307 - 8,

273,

Άντίπαπας, σελ.

πλήρης ή άνωτέρω έroστολή.

Πρόσεχε ουν άδελφέ, τί ό θεϊος Βασίλειος λέγει προς τους έν

χ Ρ ί ν ο ν τ α ς

τ η ν

ά λ ή θ ε ι α ν.

κειμένης ζητήσεως, ιιηδε

εύπορεϊν

κ

aν

ε Ι ς,

κ α

i

π λ ή θ ε ι

Ό μη τολμων, φηΟ1, δουναι λόγον της προ

άποδείξεως και δια τσυτο καταφεύγων

όμολΟΥεϊ την ητταν ώς ούδεν Ιχων παρρησίας έφδδιον.

ά λ η θ ε ί α ς

και Συνα

Ικδ. γ'. Παρά6αλε σχετικως

σ ύ ν τ ο μ ο ς

Δ ε 1 ξ ά τ ω

ε ύ θ υ ς

μ ο ι

ή

είς πληθος,
κ ά λ λ ο ς

π ε 1 θ ώ.

Πλη

θος δε χωρις άποδείξεως αύθεντουν, φ06ησαι μεν Ικανόν, πεϊσαl δε ούδαμου.... Ούκ ηκού

σαμεν του Κυρίου λέγοντqς, πολ/οι κλητοί, .όλίγοιδε έκλεκτοί;

. '.~ Τις ουν των ευ φρο

νούντων ούκ εύχεται των όλίγωνεΙναι των δια της στενη~ είΟ1δντων είς σωτηρίαν,

i\

των
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κολουθήσουν τους πολλους προς άποφυγην της... δυσαρμονίας' δ δε διδά
σκαλος άπεκρίνατο:

.,
«... ουτω

"

και

τωρα

πρ έ πει

i

ο

πο λλ'
ΟΙ

"

να

κοψουν

'θέλ'
το
ημα

των

"

και

να

άκολουθήσουν τους όλίγους είς το θέλημα του θεου και ΟΧΙ έκείνοι ν' άφή
σουν την προσταγην του θεου, διότι είναι όλίγοι και να άκολουθήσουν

είς

την παράβασιν της έντολης τους πολλούς. Διότι, έαν οϋτως έγίνοντο τα πρά
γματα, επρεπε και ό προφήτης Ήλίας και ΟΙ Άπόστολοι και τόσοι ο.λλοι πα
τέρες, οσοι ήγωνίσθησαν ύπερ τηςάληθείας, να σκεπάσουν την άλήθειαν και

να άκολουθήσουν τους πολλούς, διότι

i}oav

αύτοι όλίγοι... Εί δε και λέγου

σί τινες ΟΤΙ μη δυνάμενοι να τους βλέπωσι μεταλαμβάνοντας, σκανδαλίζον

ται, ας έννοήσουν και μόνοι των, ΟΤΙ τουτο είναι άποτέλεσμα

11

11

του φθόνου

της μισαδελφίας» (212).

«Δάφνας» ούδέποτε έπεζητήσαμεν παρ' ούδενός: δόξα τψ θεψ, το Άγιώ

ν1..'μον γέ'μει τούτων και δποτεδήποτε θελήσωμεν εύκόλως δυνάμεθα να πλέ
ξωμεν τον σχετικον κότινον... Άναφορικως δε με το χωρίον του Εύαγγελιστου
το όποϊον ή Είσηγητικη δυας έξέλαβεν ώς άπευθυνόρενον

κατα της (Ι. Κοι

νόητος μετα λύπης μας σημειουμεν οτιάπευθύνετο προς αύτιΊν και μόνον ώς
συγγραψαμένης

την γνωστην

και μοιραίαν

Είσηγητικην

'Έκθεσιν,

και

οη

τεθείσα ώς έτέθη, ητοι ώς άπλους ύπότιτλος κάτωθι της λέξεως «Έπίλογος»,

άπετέλει Γραφικον και μόνον ύπομνηματισμον

της ολης διαγωγης των, διότι

πεισμόνως και παρα πα σαν κανονικην τάξιν και ίεραν Παράδοσιν, διέστρεψαν
την 'Αλήθειαν δοκουντες ύπηρεσίαν προσφέρειν θεψ τε και Ιερψ Τόπψ! ...

Το οη εϊμεθα «έρημίται,

άσκηται και ύποτελεϊς»,

του το άποτελεϊ δι' ή

μας τιμην και ούχι ταπεινώσεως αΙτιον. ''Η μήπως φρονουν ΟΙ κ. Είσηγηται
ΟΤΙ «χρίσμα» ΤΙ ιδιαίτερον κοσμεί Ί:ους Μοναστηριακούς;
δι' αύτων ή του Τόπου σημερινη άποδιοργάνωσις

Tfi

Ούχι έξ αύτων και

και ποικίλη ταπείνωσις έπΙ.

ένόχψ συμβιβαστικfi πολΙΤ1κfi των εναντι της Οίκουμενικης παναιρέσεως;

Ούχι πάντες ΟΙ των Κολλυβάδων

των

Σκητων

και Κελλίων,

εξαρχOl και συνοδοιπόροι

και γενικως

των Μοναστηριακων

προήρχοντο

έκ

έξαρτημάτων,

«τσαρουχοφόρΟ1» και «φερέοικοι», πλην θερμοι έρασται της σωζούσης άληθείας

Kιιl μηδέποτε τρόφιμοι της έφαμάρτου
σις «ολοι σχεδον ΟΙ καταγγελλόμενοι

πιθανολογίας;

Ούδε πάλιν ή εκφρα

μοναχοι εΙναι νεώτατοι την ήλικίαν»

μετέχει της 'άληθείας η συνιστζi έπιλήψιμόν τι ( 213 ). Δια τιΊν Ιστορίαν κα!
μόνον σημειουμεν, ΟΤΙ ούδεις έξ ήμων εΙναι μικρότερος των τριάκοντα έτων,

oi

δε ήμίσεις εχουν ύπερ την δεκαπενταετίαν έν τψ μοναχικψ βίψ.

πολλων των δια της πλατείας είς απωλειαν ώθουμένων;» Θεοδωρου Στουδίτου

1081- 4.

Παράβαλε και το του ούρανοφάντορος

:

: P.G.

99 ι

«'Ολίγοι δε εκ των του λαου εύρίσκον

το (επι του Κυρίου) ΟΙ γνησίως τον λόγον καταδεχ6μενοι' και ού το πληθος
ζόμενονι άλλ' οι εκλεκτοι του Θεου». Έπιστ.

' Λλλου,

tori

το σω

257.

212.

«Περι της συνεχους Μεταλήψεως»ι σελ.

213.

Ό ιερος Νικόδημος αναφερόμενος είς την απ' αιωνων τηρηθείσαν στάσιν και

διαγωγην των νέων

lvavn

102.

της Εύαγγελικης άληθείαςι παρατηρεί

:

«'Ι Αξιον δε είναι να σημειώσω μεν έδω το άκ6λουθον ώς εν παραρτήματι , ΟΤΙ εκ των
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συνεπως, θα. εδει να. στραφfi ή προσοχη των κ. Εισηγητων' που; εις την
Ηρεσβευομένην ύφ' ήμων άλήθειαν, τΙ\ν ύπ' αυτων πολλάκις ώς «πλάνη~ χα

ρακτηρισθεϊσαν, μη φοβηθέντες το του άγίου Μαξίμου του όμολογητου λό

γιον: «Πολλοί έσμεν

λέΥοντες, όλίγοι δε ΟΙ ΠΟΙ0υντες' άλλ' οΌν τον λό

oi

Υον του θεου ουδεΙς ωφειλε ν ο θ ε ύ ε ι ν

δια την ιδίαν άμέλειαν, άλλ'

όμολογεϊν μεν την έαυτου άσθένειαν, μη αποκρύπτειν δε την του θεου αλή
θεΙαν, ϊνα μη ύπόδικοι γενώμεθα, μετα. της των έντολων παραβάσεως, και
της του λόγου του θεου παρεξηγήσεως» (παρα. τοϊς προλεγομένοις Ιερου Πη
δαλίου, σελ κβ'). Ήμεϊς παρα την οικείαν άσθένεΙαν και άδυναμίαν, φοβού

μενοι δμως και σεβόμενοι την των ιερων κανόνων φωνην και την έκ των κακο
φήμων

και

αιρετικων

προσωνυμιων

ήμων

σκανδαλισμον

των

άπλουστέ

ρων (2Ι4), ήθελήσαμεν,δση ήμϊν δύναμις, να μη ύποοτείλωμεν το της Έκκλη
σίας περι συνεχους θείας Μεταλήψεως φρόνημα, καίτοι έγνωρίζομεν δτι ή
ανωτέρω απολογηnκη θέσις ήμων αποτελεί οντως «σκάνδαλον» δια τα δεδο
μένα του συγχρόνου ,ανθρώπου άλλα και του άγιορείτου μοναχου εισέτι. Έξ

παλωων χρόνων μέχρι των εσχάτων τα πωδία και ΟΙ νέοι εφάνηκαν εύσεβέστεροι των
γεροντοτέρωV' καθως γαρ

Βαβυλωνα,

εν τοις

χρόνοις οπου

ητον

αίχμάλωτοι ΟΙ

ΟΙ τρεις νέοι παΙδες ουτοι κατεφρόνησαν μεν την

'Ιουδαίσι είς την

στήλην και

είκόνα της

άσεβείας, εύλόγουν δε και εύφήμουν τον θεόν, ΟΙ δε εν Βαβυλωνι πρεσβύτεροι και γε
ροντότεροι επροσκύνησαν μεν την είκόνα της άσεβείας, εβλασφήμησαν δε τον θεόν, ούιω

και εν τοις χρόνοις του Κυρίου, τα μεν πωδία και ΟΙ νέοι εύφήμουν και εδόξαζον αύτον

θεοπρεπως, οταν είσηλθεν είς την πόλιν 'Ιερουσαλήμ, καθήμενος έπi πώλου ονου' ΟΙ
δ"ε γραμματεΙς και ΦαρισαΙοι και ΟΙ 'Ιερείς και ΟΙ Πρεσβύτεροι του λαου έβλασφ:iΊμουν
αύτον έκ του εναντίου»,

(Έορτοδρόμιον άγίου Νικοδήμου, ειρμος η'

ώδης είς το τριώ

διον της Μ, Πέμπτης).
Ό δε ιερος Χρυσόστομος παρατηρεΙ τα έξης ώραιότατα άναφορικως προς την δυνα

τότητα ύπ'άρξεως άρετης και παρα νέων τιΙν ήλικίαν άνθρώπων:

«Ού γαρ της ήλικίας

ό τρόπος, άλλα της γνώμης το κατόρθωμα' έπειδη και ΔανιιΙλ δώδεκα ετων ην, και εκρι
νεν' ΟΙ δε πρεσβύτερOl, παλαιοι εν ήμέρως, και δραμα μοιχείας επραξαν' και ουτε έκεί
νους ή πολια ώφέλησεν, ουτε τουτον ή νεότης παρέβλαψε».
Λόγ, β' περι Μετανοίας, εκδ,

214.

Montf:

νοι 2α σελ. ΒΒ9α.

Μετα του άγίου Νικοδήμου συμφωνουντες, σημειουμεν τα κάτωθι έκ της «'Ομο

λογίας Πίστεως» του όσίου, λίαν δε άρμόδια δια τους κατηγορουντας ήμας άδελφους ώς

Μακρακιστας - αίρεηκους κλπ. και σκανδαλίζοντας ούτω τους άπλους εν Χριστψ αδελ
φούς

των

ένψ

συγχρόνως βλάπτουν

και

τας

ψυχάς

των,

της άγάπης

εκπίπτοντες

ηης

Ιστι και «σύνδεσμος της τελειότητος», κατα τον μακάριον Παυλον.
«Ταυτα παρεκινήθημεν να γράψωμεν,

'Εκκλησίαν

του

Χριστου' μη

γένοιτο!

ΟΧΙ δια να προξενήσωμεν σκάνδαλον

όλλα πρωτον

μεν και

κυρίως,

είς την

δια να δείξωμεν

όθψον τον έαυτόν μας, όπο τας δυσφημίας και κατηγορίας, όπου οί καλοι αδελφοι επιφη

ιιίζουσι καθ' ήμων, και μάλιστα δια τί όνομάζουσιν ήμας αίρετικους και κακοδόξους, και
φιιρμασσόνους' ού γαρ όνώτεροι ειμεθα ήμεΙς του 'Οσίου εκείνου όββα 'ΑγάΘωνος, οστις

ΚClτηγορηθεις μεν ώς πόρνος, και ύπερήφανος και φλύαρος, και κατάλαλος, εδέχθη τας
κατηγορίας αύτας μετα εύχαριστίας' οταν δε κατηγορήθη ώς αιρετικός, δεν ύπέμεινε την

δυοφημίαν, άλλα άπεκρίθη ουτως:
είπε' τα μεν πρωτα

«ούκ είμι αίρετικός», και άπολογηθεις ύπερ τούτου

(άμαρτήματα δηλαδη)

έμαυτψ επιγράφω' οφελος γαρ έση της ψυ

Χϊίς μου' το δε αIρεΤlΚoς (ονομα δηλαδη) χωρισμός έση απο θεου»· καθως ταυτα γέγρα

πται εν τψ χειρογράφψ παραδείσψ των πατέρων, τψ ύπο του Παλλαδίου έπισκόπου Έλε
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αλλου στερρως πιστεύομεν μετα του π. θεοκλήτ.ου,δτι ή διδασκαλία του Εύ
αγγελίου και γενικως της 'Εκκλησίας πρέπει να κηρύσσεται πάντοτε και άνυ
ποστόλως, άνεξαρτήτως του βαθμου άποδοχης, σύτης παρα,Ήτων άνθρώπων.
Ό άνωτέρω μοναχός, σχολιάζων το περισυνε*ους θείας Μεταλήψεως κή

ρυγμα του άγιου Νικοδήμου, εγραφεν έν ετει

(Ι.'Αλλ". έαν είναι τόσον

1959.

σπάνιαι αΙ αγιαι αύται ψυχαί, δια ποίους ό θείος πατηρ κάμνει την διδασκα
λίαν του; Δια τους πολλούς, φρονουμεν, δπως εξ αύτων ,άναδειχθουν ΟΙ σπά
νιοι.

Ή διδασκαλία

τ η ν

δέον

ο ί κ ε ι ω θ ο υ ν Ρ ό ν ο ν

να

κ η Ρ υ χ θ

σ χ έ τ ω ς

:ft,.G

aν

ε λ ά χ ι σ τ ο 1. Προς δλους απευθύνε

ται η διδασκαλία του Χριστου περι τελειότητος, άλλ' ΟΙ τέλειοι ησαν πάντα ΟΙ
όλίγοι. τουτο δεν ήμπόδισε τον Κύριον να όΡιλήση περι τελειότητος, ητις εί
ναι μία εννοια άτέρμονος άγιότητoς~ (2115).
Πλην τούτου, πιστεύομεν

της φύσεώς του ν'

GnoTel:ft

του κόσμου προσερχομένοις.

στερρως, δη ό μοναχικος

βίος έκλήθη

ώς έκ

«φως τοϊς κοσμικοϊς» κω ίδίQ. τοίς είς αύτον εκ

πως δμως θα κατορθωθη

του το, δταν έκουσίως

εμποδίζωμεν την προσέγγισιν τούτων προς «το φως του κόσμου» και τιΊν πη
γην της ζωης, τούλάχιοτον των εχόντων τας σχετικας προϋποθέσεις
επιθυμίαν;

και την

Έαν δε ληφθουν υπ' οψει και πασαι αΙ αναπτυχθείσαι έν προκει

μένψ διατάξεις της 'Εκκλησίας,

άλλα και ή ή του Μοναχικου

βίου σύνολος

υγιδ. παράδοσις, πως εΙναι δυνατον Ίεραι Μοναι διαθέτουσαι την εύκαιρίαν
υπάρξεως παρ' αύταίς Ιερέως και δυνάμεναι οϋτω καθημερινως
τψ θεφ την «λογικην
μεν, ΟΙ Μοναχοι

λατρείαν»

και Μοναχαι

ενώπιον του προσφερομένου

αύτων, πωςεΙναι δυνατον

αύτων

να ϊστανται

προσφέρειν

επαναλαμβάνο

αδιαφόρως

και άμετόχως

Δείπνου;

Δεν θα ητο προτιμότερον και κανονικώτερον αμα η άραιοτέρα μεν έπιτέ
λεσις της θείας Εύχαριστίας

(ούδεις κανων έπιβάλλει την καθημερινην

τοι

αύτην), συνδυαζομένης δρως μετα σχετικης συμμετοχης των δυναμένων, τού
λάχιοτον, προσελθεϊν;
πνευματικης

πως εΙναι δυνατον και άνεκτον τα κέντρα ταυτα της

ζωης, δηλαδη αΙ Ιεραι Μοναί, να παρουσιάζουν

τοιαύτη ν στει

ρότητα εν τψ εύχαριστιακφ αύτων βίψ, έπι τη ίσχύει και μόνον «διωρισμένης»
προσόδου
Έαν

των αδελφών,

της έλευθέρας

ΟΙ δημιουργουντες

Τιlν

τοιαύτης

ανωτέρω

τελείως

απαγορευομένης;

ανηπνευματικην

κατάστασιν

ποι και Τυπικά, εθη και εθιμα, γινωνΤQl εμπόδιον προς έκπλήρωσιν

νου πόλεως συναχθέντι. Ήμείς άπ,ο λόγου μας δεν έιανήθημεν

άγαπητοί' άλλα το κλειδι των καλων άδελφων,

' Απολογίαν

του σκο

είς τοίιτο, πιστεύσατε rιμίν,

όποίι μας κατηγορ οίι ν , αύτο ανοιξε τι'Ίν

ίδικήν μας πόρων, και αϊ δυσφημίαι και κατηγορίαι αύτων, έγέννησαν την
και

τύ

'Ομολογίαν

ταύτrιν ήμων.

Συνήθεια γαρ έξ άρχώων χρόνων tJUKpaTei είς την τοίι Χριστοίι 'Εκκλησίαν, και
δποιος κατηγορείται είς τα της Πίστεως,

εαυτοίι Πίστεως, και να άπολογηΤα/ εΙς
είδότων' προς διόρθωσιν
ίδίας

'Ομολογίας

215.

fxeI κάθε αδειαν να
1:i κατηγορείται, προς

δε τωνέν γνώσει κατηγορούντων,

συγγραψάντων,

πολλά ...

σώζονται

'Άγιος Νικόδημος δ 'Αγιορείτης, Άθηνω

έν

1959,

ποιη 'Ομολογίαν ίδίαν της

πληροφορίαν

μέν, των μη

καθως τα παραδείγματα

ταϊς

ίεραϊς

σελ.

314.

βίβλοις».

των

Σελ.90,

-267
που της θ. Λειτουργίας, τίνα iσχυροτέρανάπόδειξινθέλομεν προς διατράνω.
οιν της κυριαρχίας έφ' ήμων των τ ύ π ω ν κω ούχι της ούσίας, του άποκτεί..
νοντος

γ Ρ ά μ μ α τ ο ς καΙ ούχι του ζωοποιουντος Πνεύματος;

.

Μη λησμονωμεν έξ CΊΛΛoυ ση ώς -ή παρθενικη ζωη έκπίmει της ύψηλης
αύτης άποστολης, δια της ποικίλης προσδέσεώς της είς φροντίδας βιοηκας

και ξένας προς τον σκοπόν της (21'6), οϋτω καΙ ένταυθα, Ίερα Μονη ητις θα
περιέκοπτε

τον λειτουργικοναύτης

χαρακτηρα και ρυθμον δια λόγους

λοτρίους του κατ' έξοχην σκοπου αύτης

11

άλ

δευτερεύοντας, έκπίmει του προο

ριομου της, άλλάσσει την παρ α τψ Κυρίψ προσεδρείαν -το κατ' έξοχην αύ
της εργον- με δραστηριότητας

ποικίλας κω φαινομενικως

μως έστερημένας της πνευματοποιου

αγαθάς, πλην

0

χάριτος, δι' ljς θα έστολίζοντο αυται, έ

αν ένηργουντο ,άπο ψυχας άγνισθείσας και πυρωθείσας

έκ -της αναζητήσεως

«των ρ.ορφων της δεσΠΟΌκης είκόνος» ...
Kαi σταν ,με την ανατολην του είκοστου αiωνoς οί κατ' έξοχην ανθρωποι
της δράσεως και των εργων, μετα νοσταλγίας κηρύπσυν την έπιστροφην είς
το ,αληθες πνευμα της θείας Λειτουργίας, ητοι την συμμετοχην του λαου είς
την προσφερομένην

ύπο της

'Εκκλησίας

«ούράνιον

τροφήν»

(21'7).

μείς, και δη οί του Μοναχικου τάγματος τρόφιμοι, θα παριστά'11εθα
και οιονει ίταμως ένώΠlΟν της συγκλονιστικωτέρας

πως

ή

άμετόχως

στιγμης της προσευχητι

κης ζωης του Μοναχου, έπι τη μοναδικΏ αitfQ. ση δεν έπιτρέτ[Ουν τουτο τα
έπικρατουντα και δίκην πολυτίμων θησαυρων

φυλλασσόμενα

εθη;;

''Η πιστεύομεν ση ή ανωτέρω περιγραφείσα λειτουργικη
της παραμένει απαρατήρητος

ύπο των πιστων;

...

άνηκανονικό

παν το έναντίον. <Η απόδει

ξις παρέχεται ύπ' αύτων των ίδίων. 'Ερωτωμεν:

Διατί ένταυθα και άλλαχου

αί μοναχικαι συνοδείαι αι έφαρμόζουοοι, την συνεχη και έλευθέραν θείαν Με
τάληψιν είναι πολυαριθμότεραι;

Διατί έν τψ «κόσμψ», Οσαι ένορίαι

11

MoναJ.

δΙατηρουν παρομοίαν τακτικην -και είς τουτο συμβάλλει κατα κύριον λόγον
ό λειτουργων

216.

έφημ~ριoς

11

Καθηγούμενος-

σφύζουν

πάντοτε έξ έκκλησι6

«Και γαρ ή παρθενία δια τουτο καλόν, δη πασαν έκκόπτεl φροντίδος υπόθεOlν

περιττης, και πασαν σχολην τοίς κατα Jθεoν άνατίθησιν \ Ιργοις'
π ο λ υ
ψυχη

τ ο

u

Υ ά μ ο

περιφέρουσα,

u

π ά λ ι ν

και τον καθαρον

έ λ ά τ τ ο ν α

και

ούράνιον

ώς

av

γ ί ν ε τ α ι,

συμπνίγουσα

σπόρον».

μη

τουτο

~xoΙ,

άκάνθας έν
Ί.

Tft

Χρυσοστό

μου, όμιλο περι Παρθενίας.

217.

Ό ίερευς

L. Bouyer

άνατέμνων την άνωτέρω σημειωθείσαν λειτουργικην παρα

τοϊς καθολικοίς παρακμήν, σημειοϊ

:
«For there was a time ~ not so far from our own. and 'not ye"t ent~re1y past - when it
was taken forgl'anted by many Catholicsthat the liturgy was sometimes Ιο be Ρ e r f ο r m e d.
but that Ιο undertand it was. at best, ο Ρ t ί ο η a Ι never necessary or highly desirable, and OC
casiona11y consldered even objectionable. Thatthe liturgy was not anything ίn which the com
mon people were to partlcipate, of course went wlthout saying.
Not only... but ίη many dioceses ίη Europe and elsewhere, the distribution οΙ Com
munion before or after Mass was enforced as the normal practice, and Coαununion during
Mass was more οτ less f ο r b ί d d e n. lt ls qulte ίη keeping with all this to describe the liturgy
as «the official form for the external worship of the Church» -Md nothing more».
Liturgical piety, ρ. 3 ed. «Notre Dame». Indiana 19573.
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σματος συχνως κοινωνούντων, πραγμα τοόποίον παρετήρησεν και παπικος

εισέτι θεολόγος, είδικως δια TlΙν Ίεραν Μονην του Άγίου Κυπριανου και
'Ιουστίνης (Αττικης), σημειώσας χαρακτηριστικως ση ή τάξις αύτη της ανω
τέρω ιερας :ΝΙονης τυγχάνει «έναντία είς τας άγιορειηκας συνηθείας»(218)

;

'Ακριβως «αι συνήθειαι» αυται, αι αντικανονικαι και απαράδεκτοι, ύπο της

Έκκλησίας άπετέλεσαν και το ΠΟ1ητικον αϊτιον της παρούσης συγγραφης, ου
~I βεβαίως έκ διαθέσεως ,έρισηκης

11

γίαν πνευματικου

διαλόγου

και έλευθέρου

έλεγκτικης τοιαύτης, άλλα προς δημιουρ

προς διατράνωσιν

της άληθείας

και κατακολούθησιν αυτης, ένψ συγχρόνως aUVIOΤQ. και την τελευταίαν α π

0

λ ο γ ί α ν ήμων, έπι του σλου άναπτυχθέντος έν τη παρούση, θέματος.
Πριν

11

θέσωμεν την τελευταίαν

μίαν διάπυρον

των έπιλεγομένων

ευχήν' την το δυνατον

συντομώτερον

λέξιν, έκφράζομεν

έπιστροφην

ου μόνον

συνόλου της άγιορειτικης Πολιτείας άλλα ίδίζΙ. και του παραδοσιακου και όρ
θοδοξωτάτου κόσμου των ΠαλαιοημερολΟΥιτων,

εΙς το λειτουργικον

εθος της

'Εκκλησίας, ητοι την έλευθέραν και συνεχη θείαν Μ ετάληψιν, ή όποία ειδι
κως δια τους Μοναχους τους βιουγτας έν μέσψ εΙκοστψ αίωνι, αιωνι άπομα

κρύνσεως

του ανθρώπου

άπο παν το ,αληθές,

ευγενες

και ώραίον,

θα ικα

νώση τούτους πλήρως εΙς την διακονίαν των, ητοι του να μη φαίνωνται μό
νον άλλα και να είναι «φως» και «αλας» της γης, παρα το μελανον του ένδύ
ματος και το γλυκυ του έσταυρωμένου
μεν να καταντήσωμεν

των βίου ... Μόνον ούτως θα δυνηθω

«εΙς ανδρα τέλειον του πληρώματος του Χριστου», δυ

νάμενοι ου μόνον έαυτους άλλα και έτέρους tJJφελησαι, ένψ παραλλήλως θα

άποκτωμεν

«αίσθητήρια γεγυμνασμένα

προς διάκριοιν καλου τε και κακου»,

προς διακονίαν όρθην της παραπαlOύσης

εύσεβείας και του της Όρθοδοξίας

κηρύγματος, του βαλλομένου την σήμερον άπο τους ίδίου ς αυτου φορείς και

.

,

υπουργους

..,

Τέλος, μη λησμονωμεν ποτέ, ση ό ανθρωπος οιασδήποτε άρετης και αν

τυΥχάνη, παραμένει «χους» και «σφαλμα έξαίρετον» κατα την Αυγουστίνειον
εκφρασιν. Δια τουτο αναγκαία ή συνεχης αναμόρφωσις της έν ήμίν «είκόνος
του Θεου», άλλ010υμένης ύπο των παθων και της της «ύλης φαυλότητας», κατα

τον πολυ Καβάσιλαν, ώς έπίσης και ή «διηνεκης άπόλαυσις του φαρμάκου»

της άθανασίας, ωοτε ν' άξιωθωμεν ου μόνον της ~νταυθα έν άρετΏ βιοτης, άλ
λα και της του Κυρίου «έκτυπώτερον μετασχείν» παρουσίας «έν τη άνεσπέρψ
ΙlρέρζΙ. της Βασιλείας» του, έχέγγυον και άρραβώνα llδη άπο του παρόντος
εχοντες την των θείων μυστηρίων Μετάληψιν, κατα τον 6ψευδη λόγον του Κυ

ρίου: «Ό τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εχει ζωην αΙώνιον
κ α Ι

έ γ ω ά ν α σ τ ή σ ω α υ τ ο ν

έ ν

τ

fi

τουτο ευχόμεθα έγκαρδίως και ταπεινως,

έ σ χ ά τη

ή μ έ Ρ

Q».

ου μόνον δια τους τον ιερον

τοϋ10ν χώρον οικουντας, αλλ α και πάντας τους ευσεβείς του παρόντος ανα
γνώστας, πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου της και 'Εφόρου του 'Ιερού "Λθω

νος και πάντων των άγιορειτων Όσίων, Άμήνl

218. IRENIKON, 1972,

Νο Ι, Ρ

55.

ΠΙΝΑΞ
Ι;

Ι'

j
ι

,.

Ι,

,.

Ι.

'Άβελ 17(1)
Άβρααμ 17(4)
Άγάθων 'Όσιος 265(214)
Άγάmος (Κολλυβας) 262
Άγάπ,ιος (Κρής) 33--35, 44,
«'Άγιος Σίμων» 186 (138)
«Άγιορειnκη Βιβλιοθήκη» 204
Άγουρίδης Σάββας 63
'Αδαμ 135
Άζαηλ 121(91)

ΟΝΟΜΑΤΩΝ*
Βασίλειος Μέγας αγιος

136

,Αθανάσιος αγιος 23(18)
, Ανnοχείας 128
•Αθανάσιος
»
»
,Αθανάσιος
ό έν "Αθψ 27 (25), 29,
30, 156(116)
Άθανάσιος ό Πάριος 31 (32), 34 (33), 39
(39),40,41(41), (43), (51),69, (53),
72, 181, 251, 253, 257, 262, (209),
263(210)
Άθανάσιος Ίερομ. Δανιηλίδης 180(129)
'Αθανάσιος Προηγ. Λαυριώτης 53, 54, 69,
78
Άθηναγόρας θυατείρων 108(79), 111,
146
Άθηναγόρας Κων/πόλεως 111(83), 146,
147(112), 195
,Αθωνιας Σχολη 194 (150)
"Αθως 27, 29, 31, 35, 38-40, 42, 44, 51,
127, 219
Άκάκιος 'Ιεροδιάκονος 54, 57, 64, 67,
73, 78
,Αλιβιζατος Άμίλκας 235 ( 186)
«' Αλφαβηταλφάβητος» 220 (173)
'Αμβρόσιος Μεδιολάνων αγιος 23
Άνδροϋτσος Χρ. 123(93), 182(131), 235
(186)
Άντώνιος Άνθύπατος 21(15)
, Αντώνιος Μουστάκας Καυσοκαλυβίτης
49( 49), 96(69)
)Αντώνιος Μέγας, αγιος 226
•Ανώνυμος - Έρμηνευτης 94
Άπολλω όσιος 26, 31, 191, 241
Άριστηνος - έρμηνευτης 94, 154(114)
,Αριστοτέλης - φιλόσοφος 179 ( 128 )
Άρσένιος - Κολλυβας 39(39), 41, (42)
Άρσένιος Κοττέας 41, (43)
Άρτέμιος Μοναχος 57, 73, 78
Αύγείας 129
«Άρχεiον

Έκκλ.

και

Κανον.

Δικώου»

137(107)
Afanassief 208(161)
Βαλσαμων

- έρμηνευτης 82-90(64), 92
-96(69), 97(70), 114(88), 133, 153,
154(114), 155, 231, 232
Βαρθολομαiος Άρχοντώνης 147
Βαρσανούφιος αγιος 193(148)

* οε άρt{}μοt

23, 28, 31, 49, 59,
95, 96' 119, 143, 160(119), 169, 172,
186, (138), 190(143), 193, 207(159),
214(162), 215(166), 219, (172), 221,
(174), 232, 233(180, 181, 183), 243
(192), 263(211)
Βασίλειος Μοναχος 50, 63, 73, 78
Βενεδικτίνοι 209 (161)
Βερίτης Γ. 43(45)
Βησσαρίων Καθηγούμενος 256 (202)
Βίκτωρ Μοναχος 263(210)
Βλάσταρις MaTeaioς 83, 94, 114(88), 153,
231
Workman Η. 221(175)
Βοστρηνας Ίω. 31
Bouyer L. 267(217)
Γαβριηλ Προηγ. Λαυριώτης

53, 54, 69,

78

Γαβριηλ Κων/πόλεως 244(194), 262(209)
Γαβριηλ Καθηγούμενος 256(202)
Γαζης θεόδωρος 34, (35)
Γαλίτης Γ. 104(76)
Γεράσιμος 'Ιερομόναχος 45, (48), 47, 48,

(49), (50),52,58,68,96(69),193
(148)
Γερβάσιος Παρασκευόπουλος 94(68), 103
(74), 113(85), 121, 123, (93), 125,
146 (111), 147 (112), 183, (134)
Γιανναρας Χρ. 37 (37), 235, 236(186)
Γρηγόριος 'Ιερομόναχος 20, (13α), 42,
104(76), 192(147)
Γρηγόριος Παλαμας αγιος 30, (32), 226,
233
Γρηγόριος Σιναίτης 31, 180(128)
Γρηγόριος Π. 37(37)
Γρηγόριος Ε' Ίερομάρτυς 41, 63, 244
(194), 251, 254
Γρηγόριος θεσΙνίκης 163(121)
Γρηγόριος θεολόγος {ίγιος 243
Δανιηλ Κατουνακιώτης 204
Δαυίδ Προφητάναξ 196, 242
Δημόπουλος Γ. 180(129)
Διάδοχος Φωτικης 174
Dmitrlevskij Α.26, (23), 30(30)
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων32, 134, 155,

Έβραioι

(115)

17, (3), 18, 19, (10), (11), 92

(67)
'EλIaaaioς 121(91)
«'Ενορία» 111 (83)
'Εruφάνιος Θεοδωρόπουλος
Έπιφάνιος αγιος 161
Εύαγγελίδης Τρύφων

Εύγένιος Βούλγαρις

σημΙΧΙΥΟUΥ τ&ς σελΙ8ιχς.
.
οε οέ έντός (...) totOUtOt, τας έν ιχυτ«ιΤς σ1lμεtώσεtς.

111 (83), 255

31, (33)
34, (35), 125(96)

-270
Εύθύμιος Μοναχος

Εύθύμιος

76, 168

~

45

Καρακαλλινδς 74,

Εύσέβιος Ματθόπουλος 180 (129)
Εύοτράτιος. ~Hγoύμ~νoς· 29

Eι'Jσέβιoς. Καισαρείας
,,__

.

ιι

~

•

Ία/β ΌμολογητιΊς άγιος

25,. (22)

Ι.'

<

Παροναξίας

'Ι ωσ:ιlφ

Πάγκαλος

183(134)

36
95

Καββάσιλας Δυρραχίου

27

(25 ), 160 ( 119 )
. 'Ι. 104(76)
Ζωναρας 'Ιω. -' έρμηνευτης 91-94, 97,
153, 155.
ΖηζlΟ(ιλqς

Ήλίας Κολλυβας39(39) .
, . 'Ηλίας = Προφήτης 204
»
120 (90)
. Ήσαίας
Θεοδόσιος Μοναχος 26, 29(27), 88(61),
109(80), 163, (122,)" 180(129), 254
(200), 256
Θεόδωρος Στουδίτης αγιος 26, (25), 28,
, 16Q(119), 233, 243080), 264(211)
θεόδουλος Έλαίας 154(114)
,θ?οδώρ:η;uQς Μοναχος 54,. 66-β8, 73, 78,
111(83)
....
,"
θεοδώρητος 184 ( 135)
. ..
.
«Θεοδώρητος - ψευδό9ελφος;( 186 ( 138 ) ,
.'θεΑκ.λητος. "Μοναχος 7'4, 76, 79, 80, 104,
107 121~ 12.6, 128, 134, 136, 137 (107),
146, 147, 159, 160, 168, 185(138), 202
147,159,160,168,1.85(138),202
. -2()4 23~, 261-263, 266
«ΘεολQvία» 22 ( 16)'
Θεόφιλος 'Αλεξανδρείας ~8 (26), 121 (91)
. 162(120) .
'
θεοφύλακτος
Βουλγαρίας
19(8)
184
(135)
.
,
Θεοδώρου Εύάγγελος 23 ( 18 )
J

J

111

'Ιάκωβος ΝεασκηΤιώτης 163(122)
'Ι άκωβος Μοναχος 186 (138 )
'Ιάκωβος ~Aδελφόθεoς - 'Απόστ.

101, 103(75), 241,

268
Κάϊν

17

Καλλίνικος Μοναχος

54, 63, 66, 67, 68,

73, 78
Κάλλιστος

Ξανθόπουλος

31,

155(115),

158, 226
Καλλίστρατος Λαυριώτης 54,
Καλογερας Νικ. 109, (80)

78

Κανάκης Ρώσης

36
134, (102), (103), (104),
135, 137(107), 138, 140(108)
«Κιβωτός» 21(25)
22(15)
208(161)
Κλήμης "Αγιος .23
Κλήιμης Γέρων Κατουνακιώτης 53, 68
140(108)
κορε 218
Κυπριανος Καρχηδόνια; 'Ιερομάρτυς 121,
235
Κυριακος "Αγιος 23
Κυ ριακου Διομήδης 31 (33 )
Κύριλλος 'lεροδ. 19(8), 23
Κύριλλος 'Αλεξ. 91, 92, 242(192)
«Κυρίλλου» - Κώδιξ 29
Κύριλλος - Κόλυβας 39(39)
Khomiakoν 208 (161 )
ΚωνΙνος . Ο.iκονόμος 42
ΚωνΙνος Προηγ. Λαυριώτης 78
ΚωνΙνος Καλλίνικος 112 (84) , 113 (85) ,
184(135), 244(194)
ΚωνΙνος Πορφυρογέννητα; 217(169)
Καρμίρη

Ί.

Λαύρα Άγ. Άθανασίου

215

, Ιάκωβος ( Κ ολλυβας ) 262
'Ι γνάnος αγιος 20( 15), 35, 160( 119)
'Ιεροβοαμ 121(91)'
'Ιερόθεος Λαυριώτης 53, 69
'Ιερώνυμα; αγιος 191
.
'Ιερώνυμος Άθηνών 111(83), '217(170)
'Ιησους του Νου-η 243·
>Ικαρία 42(45), 43
'Ι ννοκένnος Μόσχας αγιος 245
'Ιούδας - 'Ισκαριώτης 218, 241, (191)
'Ι όυστϊνος αΥιος 22
« IRENIKON» 268(218)
'Ι σαακ Σ uρος αγιος 190 ( 143'), 2.17 (Ιβ8 )
·>Ισίδωρος 'Πηλουσ. αγιος 19(8)
Ίσραηλ - άρΧώος 17, 20(13), 208(159)
'Ισραηλ - νέος 19'(13) .',
,: Ιισάννης Εύαγγελιστης 18 (8), 25, 92 (66)
'Ιωάννης Δαμασκ. άγιος 19(8), 25(21)
27(24)
'Ιωάννης Μέγας ρήτωρ 36
'Ιωάννης Κίτρους 93
'Ιωάννης
'Ιωάννης

, Ι ωσηφ

.'

~ZζIKx:αϊoς 'Αρχnελώνης 92, 93 (67)
Ζαχαρίας ~Iερoμ. Μικραγιαννανίτης

'Ιάκωβος ΆμεΡIΚης

'Ιωάννης, Εύχαίτων
»
190( 143)
'Ιωάννης Μοναχος 233(181)
, Ιωάννης Κροστάνδης άγιος 245

29(27), 35, 45,
(51), 53--55, 57, 63, 64, 66, 67,
,
69,
71, 73, 75,. (54), 76, 78, 79, 159, 163
(122), 169, 188, 195, 198(154), 219,
225, 227, 255, 257, 263
Λαύρα Άγ. Σάββα 26, (23), 27(24)
Λειψοι 43
«Λόγος» 202, 203, 204, 208
LOSSKY 108(79)
Λουκας Εύαγγελιστης 138, 180 ( 128 )
Μακάριος 'Άγιος

Μακάριος

31

Κορίνθου

"Αγιος 34 (35), 39
. (39),40, 41(41), 45, (51), 55, 56, 57,
92, 105,' 106, 128, 149, 162, 168, 186
(138), 192, 195, 206, 216, 220, 243,
244(194)" 263, (210)
Μακράκης 'Απόστολος 55, 58, 67, 201,
202, 203, 204, 207, 208(161), 209, 239,
244(194)
Μαικρης Σπί3ρος43'("45)-" .-._.-_.-... -.. - .
Μ~(]~qς.:qροφΛτης 1~9(90). ,~: . ",~,
Νηστευτης αγιος υ3, 19~(!43)·. λ{αν.άψηςΚ. 30(30),' 23.3(180, 18Ι)
Πρόδροιμος
»" 144-(119), ·204 .. Μ6ξιμός ΌμολσγηηΊς 19 (8), 265

-271
ΜάξΙμος (Μοναχός) 'Ιερομόναχος 45, 50,
~,~,~,m,M,M,m,~,nrU,

78, 164(123), 172(126), 179, 187, 226
Μαργούνιος 161
Μαρκίων - MαΡΚlωνισταI
Μαρκος 'Αλέξανδρ. 84,
Μάρκος 'Απόστολος 18

Μαστρογιαννόπουλος

(31), 42(45),
246(196)

161
89

Ήλίας

180(129),

21 (15), 30
208(161),

Ματθαίος 'Απόστ.

18, 19, (9), 121, 265
32
Μελέτιος Συρίγος 135
Μελέτιος όμολογητιlς 156
. Μεσσίας 20 (13 )
MEYER ph.28(25), 30(28), 156(116),
262(208)
Μήλιας Σ. 155 (115), 217 (169)
Μητροφάνης Κρnόπουλος 134
Μοναι ~Aγ. 'Όρους 173
Miklosich 30
Μονη Στουδίου 28 ( 15) , 232
Μονη Φιλοπρ. Σωτηρος 30
Μονη Εύεργέτιδος 30
.
Μονη Καλης Έλπίδος 30
Μονη Κοσμοσώτειρας 30
Μονη Ήλίου Βωμων 30
Μονη Εύαγγελισμου 43
Μονη Ξενοφωντος 88 (61 )
Μονη Πάτμου 108(79)
Μονη Βατοπεδίου 163(122)
Μονη Φιλοθέου 163 (122)
Μονη Άγ. Παύλου 163(122)
Μονη Άγ. Κυπριανου κω Ίουστίνης 268
Μουρατίδης Κων. 66, 108(79), 146, 157,
164(123), 232, 241
Μουρούλης Ίω. 180(129)
Mohler j. 208(161)
Μπαρόλας 'Ακάκιος 78
Μπαστιας Κ. 40-42
Μπατιστατος Διον. 43 (45)
Μπεκατωρος Γ. 27(24)
Μπιλάλης Σπυρίδων 137(107), 236(187)
Μωραίτης Δ. 88(62)
Μελέτιος Πηγας

Νείλος 'Όστος 26, 31
Νεκτάριος 'Άγ. έν ΑίγίνΏ
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης

24, 244(195)
34, (35), 35,
41(41),44, (51),84,87(61),91(64),
92(67), 94, 97 (70), 120, 121, 124(95),
138, 145, 181, 207(159), 242, 253
Νεόφυτος Ζ' Κων/λεως 55, 67, 73, 244
(194), 251, 254, 262
Νεόφυτος 'Ιερομ. Άγιαννανίτης 111(83)
Ν ηωώτης 235 ( 186 )
Νήφων 'Ιερομόν. 42
Νικήτας Στηθατος 28
Νικηφόρος Κων/λεως 28(26)
Νικηφόρος Καλογερας ΠΡο 'Αρχ/πος Πατρων 88(61)
Νικηφόρος Θεοτόκης 97(70), 125(96)
Ν1κηφόρος Φωκας 29

Νικόδημος Νεασκητιώτης 30(28)
Νικόδημος Άγ/της αγιος 32, 33, 34,(35),

39(39), 40, 41(41), 42(45), (51), 55,
(59), 79, 83, 90, 93, 104, 105, 106, 107,

108, 114 (88), 121(91), 128, 143, 148,
149, 153, 154, 157, 160, 161, 162,
(120), 163(121), 168, 169, 185, 186
(138), 188, 194, 195, 197, 206, 215,
216, (168, 168), 221(174), 233(182),
235(185),239,243, (193),261, (205),
(206),262(207)-, 263,264(213), (214),
266
Νικόλαος Κων/λεως 28(26)
Νικόλαος 'Αλεξανδρείας 111
Οίκουμένιος 184 (135)
Όνούφριος Λαυριώτης.53, 54
«'Ορθόδοξος τυπος» 195 ( 152)

Ούσπένσκυ

Πορφύριος

181 (130) ,

252

(199)

Παλλάδιος Έλενουπόλεως 26,'
Παναγιωτακος Παν. 137 ( 107)

Παναγόπουλος Δ.

265(214)

127 (99), 180 (129)

Παντελεήμων Μοναχος 54, 57, 67, 73, 78
Παντελεήμων Γέρων Καυσοκαλυβίτης 67
Παπαδιαμάντης Άλ.39(39), 41, (42),

43

Παπαδόπουλος Χρυσ. 26(23}
Παπαδόπουλος Στυλ. 108(78)
Πάπας Πάπας Πίος ό Ι' 31, 139
Παπουλίδης Κ. 43(45)
Πάρος Πάτμος 42 (45), 43
Παυλος Λαυριώτης 29
Παυλος 'Απόστολος 18, 89, 90(63),

104
(76), 124, (95), 125, 144(110), 180
(128), 196, 206, 241(191), 265(214)
Παυλος Μοναχος (Χοζεβίτης) 187 (132)
Παχώμιος "Αγιος 25
Petit L. 43
Πετρακακος Δ. 26
Πέτρος , Απόστολος
92 (67 ) , 180 ( 128 ) ,
196
Πέτρος Μογίλας 134, 137 (107),
140,
(108),155(115)
Πέτρος Κανίωος - 'Ιησουίτης 135
Πηνειος ποταμος 129
Πλάτων "Αγιος 28 (35)
Ποιιτ/ν 'Όωος 26
Πολύκαρπος Λιώσης 217 (170)
Ποτλης 82, 88, 96(69)
Προκόmος ΜεγΙλαιώτης 37 (38 )
Προκόmος ΚωνΙλεως 244(194)
Ράλλης 82, 88, 96(69)
.
Ρωμανίδης 'Ιωάν. 20, (14), 22, 124
Σάββας Ήγούμενος
Σάββας 'Άγιος

26(23), 27 (24)
163, 232

Sallavilles 30
«Σάλmγξ 'Ορθοδοξίας» 43(45)
Σ αμουηλ Νεοκαισαρείας 36
Σ εραφειμ Σάρωφ "Αγιος 245
Σέργιος 'Άγιος 209 (161 ) , 235 (1 SR)
Σίκιμα 193
Σιλωαμ 114
Σιώτης Μαρκος 102(72)
Σκήτη Άγίας 'Άννης 52, 54, 64, 67,

Σκήτη Καυσοκαλυβίων 52,
Σκιάθος 40, 42, (45), 43
Σμέμαν 'Αλέξ. 22(16),

(161), 245

79
54, 55, 67, 78
103(75), 208
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Σμυρνάκης Γεράσιμος 44
Συμεων θεσ/κης 27(24), 9ϊ(701, 101
Σ υ μεων Ν. θεολόγος 28, 208 ( i. iiO ), 24ιJ

(189)
Σχοινας Σ. 169, 186(138)
Σ ωκράτης φιλόσοφος 179 ( E~8 )
Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων 27(24)
Σ ωφρόνιος Β'

Πατριάρχης

262

Τερτυλλιανος

246(198)
42, 43 (45), 69, '.53), 261,
(206) 263(210)
Τιμόθεος 'Άγιος 158 ( 117 )
Τρεμπέλας Παν. 17(2), 18(4), (6), 20
(13), 23, 95(68), 123(93), 139, 182
(131), 235(186), 246(198)
Τύχων "Άγιος 245
Τζώγας Χαρ.

'Ύδρα

43

Φαραω 243
Φιλάρετος Μόσχας 208 (161)
Φιλάρετος Κιέβου 245
Φιλόθεος Ζερβακος 41 (42), 204

Φίλων 179 (128)
Φλαβιανος Ήγούμενος

Φουντούλης Ίω.

Φωκυλίδης Ί
Φώτιος Μέγας

42
164(123), 172(126)

26
94,114(88),231(177)

Χίος 42 ( 45 ), 43
Χριστόδουλος υ Αγιος Πάτμου 233 (181)
«Χριστοήθεια» 216(167, 168)
Χριστόφορος Προδρομίτης (51), 262
χρμσανθος 'Ιερομόναχος 54, 68, 73, 78

Χρυσόστομος Ί ωάννης 'Άγιος

17 ( 4), 18
(7), 20(14), 31, 33, 34(34), 88(61),
91(64), 92(67), 94, 96, 97(70), 104
(77),109(80), (81),110,119,120,124,
125,127(99),143,144(110),158(117),
160(119), 184(135), 186(138), 190
(142), 191(144), 192(147), 193(148),
201, 202, 205, 206, 207, (159)
Χρυσόστομος + προ Φλωρίνης 46, 48, 57
Χρυσόστομος Χίου 147 ( 112) , 235 (185)
'Ώρ 'Όσιος 26
Ώσηε Προφήτης

192

ΠΙΝΑΞ
«Άγάπα!» 184, (135),
Άιαννίται 69 (53)
'Άγιο" 'Όρος 29----36,

ΘΕΜΑΤΩΝ

185

39,42(45),44
(47), 54, 55, 65, 67, 70, 77, 111, 114,
158, 159, 163, 169, 201, 218, 221, 231,
233, 234, 263
ΆγlOρειηκης άνηλήψεως μωμος 63, 72
Άγιορείται 41(42), 49(55), 55, 113, 114,
158, 171(125), 187(138), 218, 220,
226
Άγίου Βασιλείου 'Έρημος 45, 52, 57, 67,
68, 79
,ι Αγνοια έπικρατουσα 55, 139
'Αδιαφορία ενανη Λειτ. Συνάξεως 125
'Αδιάφοροι προ του θείου Δείπνου 266,
267
'Αθωνϊται 39

Αιρεηκοί:

ΟΙ

μυσαττόμενοι

ηΊν

«Αίτία

ΟΙ

nερικόmοντες

και

αρνησις
'Αμέτοχοι άγιασμου

64-66

'Απολογία

κόλασις

άπάντησις

Γερασίμου

58, 60

'Απολογία ςΑΥίου

ςΑγιαννανιτων

Ίερομονάχου

Νικοδήμου

46,

216 (167) ,

265(214)

56, (61),85,
96, 112, 125

αίώνι

226
: ΟΙ δυνάμενοι και μη
προσερχόμενοι 124(94)
,Αναγέννησις έν Χριστψ 22
Άνάθεμα 90(63), 91, 217
, Ανάκλησις Παραδοχης έσφαλμένης έρμη
νείας θ' Άπ/κου Κανόνος 96(69)
,Αναξιότητος συναίσθησις = 'Επιβεβλη
μένη 88(61)
.«' Ανάπλασις» 111 (83 )
Άνέλαιος δία/τα 27(26)' 45, 49, 155,
157, 160, 162, 167, (124), 181, 184,
254
•Ανθενωηκοι 40 (40)
ΆνOIΚτη έπιστολΙΊ θεοκλήτου (Ε.θ.) 76,
79, 121, 126, 128, 138, 145, 148, 185
(138), 261
'Αντίφασις αύταπόδεικτος ί 239, 240
Άντίδωρον 71, 83, 85, 88{61, 62),94,
(68), 97(70), 125, 126
ΆνηκανονικαΙένέργεΙα/ 75, 138
..Aντικανoνικi) διδΑΧη 136, 194, 221, 223
Άνηκολλυβάδες 40; 41(41), 120, 136,
148, 216(168), 261
•Αντm:αραδοσιακη ερευνα 69
Άντm:αραδοσιακον συμπέρασμα Ε.Ε. 108,
243
Άντορθόδοξοι διδΑΧω 145
'Απαγόρευσις μεταδόσεως μόνον tmTen
μημένοις καΙ έτεροδόξοις 193, (148)
«'Άξιοι» και «'Άγιοι» = Οί μη tmTen
μημένοι 89, 207, (159), 208(160), 240
'Αξίων μη προσέλευσις = 'Αφορισμος 
, Αληθείας

57-63

'Απολογηnκη

γραμμα 268
'Απολυτήρια άnαράδεκτα 79
,Απολυτηρίων εκδοσις 227
'Αποστολικα1 Διαταγαι 121
Άποστροφη = ςΗ δι' εύλάβειαν ... άποχη

2,

=

55--57

'Απολογηnκη άπάντησις Άγιοβασιλειατων

στρε

Άκατάλυτος και διαρκηςή ίσχυς των Ί.
Κανόνων 110(82), 111, 112, 140, 14

'Αληθείας συγκάλυψις
ος 220

Άποδοχη έν κλεlOτψ χώρψ Ι 226
Άπόκρυψις Συνοδικης 'Εγκυκλίου προς
Ζηλωτας 48, 61
, Απολογηηκη άπάντησις Καυσοκαλυβιτων

«Άπολογία Άναίρεσις» ήμων 70-188
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ: Το παρον σύγ

95, 96
εϋλογος» 84, 85, 87(61), 88

160, 231, 256

28

(26)

Κ.

θ.

89, 90, 91
Αιρετικοί:
βλουντες

Κανόνος άγανάκτησις 89, 112
Άπελάσεως ποινη 73, 76, 78,79
Άπευλογία =
Στέρησις άνηδώρου

88(61-δΌ),

89, 91(65),

Άποχη ενεκα έπιημίου 88 (61-γΌ), 85
Άποχη λόγψ μη νηστείας Σαββάτου ~58
•Απόφασις Μονης Λαύρας μη έκτελεστιΊ

79

Άριστίνδην Σύνοδος

217(170)

"Αρνησις διαρκοϋς Ισχύος

ύπο Ε.Ε.

ς Ι.

Κανόνων

107, 133, 137, 138, 140, 143,

145, 146

"Αρνησις διδαχης 'Εκκλησίας 226
"Αρνησις Πασχαλίου χαρακτηρος Κυρια
κης 172(126)
'Άρτος έΠιούσιος 18 (8), 23, 109, 138
'Ασκηηκοπνευμαnκα. κριτήρια... άνηπαρα

δοσιακά!

'Ασυνέπεια

195, 196
λειτουργοϋ

«σκηνικως»

εργοϋντος 126, 127(99)
•Αταξία «εύλΟΥίας» κα1 διανομης
δώρου 95(68)
Αύτοαφορισμος 114, 138, 139

έν

άντι

"Αφεσις άμαρηων

128
22( 17), 23(18), 28, 29, (50),
56, 83, 86, 89, 93, 94, 97, 98 (71), 105,
112, 116, 121, 125, 126, 133, 143, 145
'Αφορισμοϋ ενοχοι 106, 116, 153, 154, 179
, Αφορισμοϋ εΙδη (μορφαί) και εννοια
89, 90(63)
'Αφοριστέοι 01. .. τον λαον «τrιν εύσέβειαν
μη παιδεύοντες» 126 (97)
'Αφορισμος «άπάνθρωπος» = Αίτία ταρα
χων κω σκανδάλων 69 (53)
ΆφορισμΟς αδικος 114(88), 262
Άφορισμος

Βάππσμα 19(13), 21, (15)
«Βάσανος συνειδήσεως» 84, 88 (61),
Βασιλεία θεοϋ 19(9), 20(14)

138
18
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Βιβλίον «Περι Συνεχους θείας Μεταλή
ψεως» 149, 168, 186( 138), 221 (174, 243,

244(194), 251, 263, 264(212)
ΓονυκλΙσία

32

Γνωματεύσεις

θεOλOγIKαl 59,
(123), 172(126), 234, 241

Δείπνον θείον

Μυστικον

124, 139, 201

73, 164

21 (15), 123,

Ένότης

110(82),

157, 158, 164(123), 169, 183

71.

έννοίας

134( 103),

140( 108)

θέματος

άφορισμου

106
Διαχωρισμος αiJθώρετoς και δΟΥματικως
άπαράδεκτος 101, 104
Διαχωρισμος Δείπνων και θείας Εύχαρι

στίας 109 (80)
Διγνωμία Είσηγητου Μ.θ. 136
Διευκρίνησις προς Ίερο - Κοινοτ. Έπι
τροπην 74, 173, 179
Δοκησίσοφος ~νστασις πρόφασις 127,

128
«Δουλείας» άπαλλαγη
Διοίκησις Άγίου

18 (5)
'Όρους 79

Έγκράτεια συνεχης

(93)
'Ενέργεια άντευαγγελικη
«'Ενορία» 111 (83 )

Διακοπη Συνεχους Μεταλήψεως 32, 33
ΔιαKOrn'ι Έκκλησιαστικης κοινωνίας είς
συνεχως κοινωνουντας! 47, 48, 49,
β1, 193(148)
Διαμαρτυρία άνακλήσεως κατηγοριων 70,

Διαστροφη

56, 57, 62
47, 49(49),
54, 60, 62, 63, 114(87), 171(125)
'Έκνομος εμμονη Μονης Λαύρας 79
«Έκτος 'Εκκλησίας» 137 ( 107)
'Έλεγχος άμελους προσελεύσεως 27
«Ένδελεχισμός» άναμνήσεως Σταυρικης
θυσίας «'Εξατομίκευσις» καρπων 123

Δείπνον Πασχάλιον 172 ( 126 )
Δευτέρα Παρουσία 18(7)
ΔIαKαινήσJ:μoς Έβδομας 56, 93,

«Διαμαρτυρόμενοι»

'Εκκλησία ΚωνΙπόλεως40,
Έκκλησία Γ.Ο.Χ. Έλλάδος

morwv κα/ 'Εκκλησίας 103(76)

'Εντολης θεου έικπλήρωσις=ΠέτραΌκαν·
δάλου 213, 214, 216, (168)
'Εντολη Δεσποτικη ή συχνη θ. Μετάλη
ψις

216(167)

'Εντολων κεφάλαιον 244
'Εξιλαστήριος θυσία δια ποίους εΙναι μα
τώα 120-125
«ΈΠlKραΤOυσα πλάνη» 136, 170, 187, 195,

233, 251, 261

Έmκύρωσις βιβλίου περι Σ .θ. Μεταλή
ψεως 56, 57, 263
'Επιτίμια Πατριαρχικα 41 (41 )
'Επιτίμια μη προσερχομένων 28
'Επιτίμια 'Ιερων Κανόνων 73 (<<τοίς άντι
λέγουσιν»), 86, 70(63)
'Επιτίμιον αλογον 51 (51), 90( 63), 114

(88)

'EmrlμIov

=

αγιασμος

40(44),

Έπιτιμίου άπαλλαγη 87 (61), 88
«ΈρημίΤα1, άσκητώ" ίιποτελείς»!
'Έριδος άφορμη 40, 42(44), 52

264

fyupol» 133

Έρμηνεία άναληθης και έσφαλμένη του
δρου:

198

Έγκράτεια Προσήκουσα

αδικον

69

«'Ερμηνίαι

181, 185, 186, 197,

77

«Νηστεία κατα

δύναμιν»

183

27 (25), 33, 45,
(48), 74, 75, 162, 180(128)
Έγκρατείας άληθης ~ννoια 49, 179(127,
128),180, (128),189(140),190, (141),
(143)
'Εγκρατείας ορου διαστροφη 48 ( 49), 179
ΈθIμIΚOν δίκαιον 140

Εύθύνη προσωπικη

'Έθιμον έκκλησιαστικον κανον.ιχου κύρους
ποίον θεωρείται 232
'Έθιμον ανευ άληθείας = «ή άρχαιότης

Εύχαριστία θεία: 17(4),18,20,21, (15),

της πλάνης»

236
'Έθος - "Ήθη - 'Έθιμα 49, 59,' 68, 80,
107, 113, 114(88), 122(92), 127,136,
140, 149, 159, 163(121), 167, 194,
202, 218, 221, 226, 231,
236, 267
Είσηγητικη 'Έκθεσις (Ε.Ε) 75, 78, 80,
82, 85, 89, 93, 96(69), 97, 101, 10~
111, 119-121, 133, 136, 138, 145 
147, 153 - 155, 163, 164, 167 - 171,
173, 174, 179, 183, 184, 187 189,
191, 195, 197, 201 - 204, 217, '218,
220, 221, 226, 227, 231, 234, 243, 255
-257, 264
Είσηγητικης έκθέσεως ατοχος παραδεΙΥ)1α
τιομος 173

'Εκκλησία της Έλλάδος

56, 111(83),202,

203, 217(170)
'Εκκλησία Ρωσι,κης Διασπορας

62

185(138)

Έτοιμασία ή κυρίως και άληθης

30(32),

33, 49, (50)

,58, 70, 73, 114, (88),
160, 220, 255-257

Εύχαριστία θεία =
' Αναπαράστασις τfjς
Σταυρικης θυσίας αμα δε Kαl πραγμα
τική, άλλ' άναίμακτος 123 (93 )

60,120,164(124),182(131)
= «'E~Kλησία

Εύχαριστιακη Σύναξις
θεου:ι> 104(76)

του

Εύχη συμμορφώσεως Ζηλωτων 51
Ε:ύχη έπανορθώσεως σφάλματος 257
Εύχη έπιστροφης είς Λειτουργικην τάξιν

'Εκκλησίας

268

'Ζηλωτα/

Άγιορείται 47, 48, 57, 61,
158 ( 117 ), 189
Ζηλωτων διαφώτισις 48, 61
Ζηλωτων άπείθεια 48 (49), 49, 50 (50 )
Ζηλωτων άπάντησις άρνηnκη 49 (50)
Ζηλωτων άπάντησις άνnκανΟΥικη 50(50)
Ζηλωτων σΧίσμα 50 (50) , 61

Ζηλωτων «άΙωλογία:ι> (Μονομερης' δικαί
ωσις Κολλυβάδων) 51 (51 )
Ζηλωτων άπάντησις προς 'Εκκλησίαν Γ.Ο.
Χ. 61, 62
Ιωηρα Λόγια του Κυρίου 228
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Ζωης

αiωνίoυ έφόδιον (24), 91, 103(74), 123

Ήμερολογιακη καινοτομία
θεία Δωρα

στέρησις

27,

137 (107)

245

θείας Προνοίας σχέδιον 18 ( 4)
θέλημα θεοίί 143(110), 219, 221
θελήματος έKKOrnΊ (!!) 49 (50 ), 264
θεωρία περΙ τελείων (Ε.Ε.) 241
θρασύτης Διαστροφη Ε.Ε. 255, 257
θυσία Έξιλαστήριος 17, 125
θυσίας (Kαi Μυστηρίου) προτυπώσεις
και είκονίσεις 17
θυσία μοναδικη 17 ( 4)
θυσία καινη 18, 19(10)

σμων

215

'Ιδιορρύθμου

20 (13)

134-136, 241 (191)
σύστημα 127(99),

170

'Ιερο. Κοινότης ('Αγίου 'Όρους)

54, 70,
71, 73, 75(54), 76-78, 108, 110, 195,
203, 218, (171), 253, 255, 256(202),
257, 261, (206), 263, 264
'Ιερευς = «Τύπος τοίς ηιοτοίς» 164
κοινον

το

δικαίωμα

182, (131), 183, 192,

(140)
'Ι ερέως και mστοίί (συχνως προοερχο
μένου) κοινη η προετοιμασία συμμετο
χης

181, 191, 192

_

'Ιερέως και mστοίί ποία ή διαφορο.

182, (131), 192(147)
'Ιερέων ένοχη 192, 193
'Ιερέως - Λειτουργου ύποχρέωσις
θηκον 194
'Ιερέως, ΠνευματlΚOς
ραίτητος 194

'Ιερον

Πηδάλιον

=

ΟΙ Μοναχοl

νηστείας

58
149, 158(117),

187

Κανονικαι διατάξεις

(50), 59, 60, 62, 64,
60, 61

«Κανονικης ακριβείας»
«Κανονικης

ακριβείας»

έmκύΡωσις
ανάκλησις

47, 48
49, 57

KανoνIκfι mωσις 96 (69)
Κανονικο. κωλύματα Ποίοι θέωρουνται
κωλυόμενοι 84, 85, 87(61),113(85),
Κανόνων Η' και θ' Άπ/κου και Β' Άν
nox. αληθης έρμηνεία 82-95
Κανόνων ( ανωτέρω) διεοτραιιένη και έ
ξαπατωσα έρμηνεία 96, 97(69)
Κανόνων ·Ιερων αποστροφη = ή «δι' εύ
λάβειαν:ο>...

αποχη

της

θ.

Κοινωνίας

32, 34, 56, 71, 80, 85, 88(61
91(65), 96, 112, 125
Κανόνων ~Iεpων Παράβασις 113, 216, 217
Κανόνων ·Ιερων κατάργησις!

δΌ),

89,

αθέτησις

146, 163,

174

Kανoνισuoς ·Ιερας Κοινότητος 71
Καπουτζίνοι 37
Κατακ-όμ6αι 20(15)
Καταστάσεις δημιουργίας αποχης

87, 88

(61)
και κα

καταρτισμος

217(169),

181,

226,

απα

231,

(177)
'Ιερωσύνη Λευϊηκη 20(13)
'Ι εροσπουδαστων ' Αθωνιάδος προσέλευσις

194(150)
'Ιησουίται

Κανονικοι

εννοια

128, 191, 208(160), 240(189)

Μονης

'Ι ερέως και mστοίί
συμμετοχης ... 181,

Κανονικότης Και πλάνη

Κανονικη ακρίβεια

'Ι ουδαϊκον

'Ιασίου Σύνοδος

Κανονικη έρμηνεία και
«δι' δσκησιν:. 155
Κανονικον θέμα 50

75, 159, 196

θυσία αναίμακτος τελειωτάτη 19(13)
θυσίας αναπαράστασις 20( 13)
θυσιασθέντες "ΑΥΙΟΙ ύπερ κανονικων θε
θυσιαστήριον

51, 55, 56, 59, 82-95, 105, 107, 108,
112, 114/ 126, 133, 143, 146, 149, 16Ο,
164, 173, 180, 183, 186 (138), 190,
196, 216(168), "218, 254
Κανόνες ·Ιεροί, ... «οίκονομηθέντες,> ! 133,
136, 137(107), 138, 140
Κανόνες... «έποχιακοί»! 146, (111)

Καταστοατήγησις Πατριαρχικης αποφάσε
ως 255
Καταστατικοc Χάοτης ·Αγίου "Οοους 54,

67-69, 73, 76,
(170), 227

77, 225(176), 217,

Κατασταηκος Χάρτης της 'Εκκλησίας της

Έλλάδος 217(170)
Κατασταπκον ·1 Συνδέσμου

96(69)

(Ζηλωτων)

Καταφρόνησις προς θεον 148
Κατηγορίας ανακίνησις 52, 54,

35, 36

55, 255,

256
Καθαίρεσις 153, 154
Κάθαρσις κατο. δύναμιν 27
Καθηγούμενοι 'Αγ. 'Όρους, Πνευμαηκοι
και 'Ιερείς 114, 184, 191, 220, 253
Καθήκοντος έκπλήρωσις 50
Καινοτομία 40 (40)
Καινοτομία Νεωτερισμός! 139
Κακη όμόνοια καλη διαφωνία 218
KαKαδoCΊαι Μακράκη 58, 61, 65, 67, 202,

204, 209
ΚακοδQξίας

και

Κανονικότητος

ταύτησις

ασυγχώρητον άμάρτημα 209
Καλβινικη προπαγάνδα και κακοδοξίαι

=

133,

140(108)
Κανόνες 'Ιεροl

Κατηγορία έπi MαKPαΚΙΣUφ

45, 46, 52
55, 58, 61, 64, 73, 78, 168, 184, 265
(214)
.
Κατηγορία συκοφανnκη 48, 57, 187-189,
253
Κατηγορίας ανυπόστατον 59
Κατηγορία κατα Μακράκη 205(157)
Κατηγοριας αiτηθείσα δοοις 68, 66
Κατηγορία «πλάνης»! 75, 76
Κατηγορία «έτερoδιδαQΚαλfας»! 75, 76

Κατ/γορία «Προσηλυησμου Προπαγ6ν.
δας» Ι 54, 58, 60, 64, 72, 77, 78, 225
Κεφαλης της Έκκλησίας αΠOKOrnΊ 217

(170)
: 22(17), 28, 32/ 84(50),

Κίνημα Ήσυχασμοϋ

41(42)
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Κλησις Κ υ ρίου
Κοινον Πάσχα

Κοινωνία θεοϋ

Μυστηρίου συμμετοχη 22, 23, 25
Μυστηρίων θείων Μετάληψις, τοίς
λέσι μαλλον άναγκαϊα 242(192)

127 (99)
137(106)

17

Κοινωνία Θεία 21 (15)

Κοινωνία συνεχης και

καθ' έκόστην 21
(15), 22, 23, 26, 27, (24) 28, 29, 30
-33, 37, 38(38), 56, 93, 101, 109, 158,
186(138)
Κοινωνία Κυριακης21(15), 22, 23, 25
27, 29(27), 30, 71, 153, 156, 158(117),
162(120), 163,(122), 164, (123), 169,
254
Κοινωνία

Κυριακης

είς

δαιμονιζομένους

158(117)
Κοινωνία κατ' οΙκον

109, 201

Κοινωνία προσερχομένων άραιως η διο
ρισμένως

33, 35, 44, 71, 91, 133, 136,
185(138), 206, 207
Κοινωνία «έν πάση θείςι Λειτουργίςι» 207
«ΚOlνωνία ανευ κοινωνούντων» 244 (194)
Κοινωνοι αιρέσεως οίκουμενισμοϋ 1 1 1
(83)
.
Κολλυβάδες 34(35), 39(39), 40, 41(42),
42(45),43-45,69, 120, 143, 170, 195,
196, 206, 234, 252, 261, 262, 264
Κσλλύβων θέμα 51 (51)
Κολουθιανοι 161
ΚορίνθlOι 144
Κυ ριακη προσευχη 18 (8)
Κυριακόν Δείπνον =
Θεία Εύχαριστία
104(76), 135(105), 139
Λατίνων έθη 32
Λατίνων σχίσμα 32, 33
Λατίνων έπιδράσεις έπι

μολογησν»

134(102-104), 135

Λατρεία άρχαίου Ίσραηλ 17
Λατρεία της χάριτος 19( 13)
Λατρεία Χριστοκεντρικη Τριαδικη 20
(13α)
Λατρεία των πιστων 22,90(64)
Λειτουργία Θεία 22, 122, 125
Λειτουργίας Θείας ούσία 24(20)
Λειτουργικη άναγέννησις 208(161), 235,

268
Λειτουργικη παρακμη

172(126), 233,267

Λουκάρεως Καλβινικη όμολοΥία

134( 102),

140(108), 241(191)
«Μάννα» 17 (4)
Μάννα ούράΥιον 194(149)
Μασσονισμος 126
Ματαία ή καθημερινη Θυσία ούδενος με
τέχοντος 120--125, 129
Μέθοδος πονηροϋ «' Λπόβλητος» 90
Μεταλαμβανόντων άνάλογος πνευμαnκη
προσφορο. 241

πολυετής,

πλημμελησάντων

184, 190, 198
Νηστεία άπαραίτητος 75
Νηστεία άδι6ΡlΟτος 56, 157, 184,
Νηστεία «κατο. δύναμιν» 56, 65,

188, 198
74, 168,
169, 179, 184, 185(138), 186, 188, 189,
202, 207, 209, 251, 253
Νηστεία έρημιτων -άγιορεnων 49
Νηστείας Σαββάτου άπαγόρευως 153, 154,
159, 160, (119), 161, 162, (120), 164,
(123)
Νηστείας Κυριακης άπαγόρευσις 153, 154,
160, (119), 161, 163
Νηστεία Σαββάτου - Κυριακης «δι' ασκη
σιν» έπιτρεπομένη 153, 154,
(114),
155, 157
Νηστείας ΛΥΣΙΣ = α)Λίίσις έννάτης η

άνέλαιος διφαγiα, ητοι, ούχι «μετρία»
κατάλυσις. β) πασα περίπτωσις μη νη
στείας άσιτείας, ίσχύουσα μόνον δια
τους «έν άσκήσει» έξαιρουμένους, ού
δόλως δε άναφερομένη είς το καθόλου
νόημα των περι μη νηστείας του Σαβ
βάτου και Κυριακης Κανονικων Δια
τάξεων. 154, 157, 161, 162, (120)

Νήστείας «ΜΕΤΡΙΑ» κατάλυσις = Ένέ
λαιος
δίαιτα. 154,
155, 156 (115) ,

=

Νηστείας ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ κατάλυσις
είς
πάντα 154, 156, 157, 162
Νηστείας κατάλυσις δι' έγκρατείας 162

Νηστεία θεοφανείων
Νηστεία ύποσημ.

θέκτης

ποίους

162 (120)

(1) ΙΓ' Καν. της' Πεν
άφoρζi

185 (138), 186,

188
Νηστεία ήμερων 188, 253
Νηστεία «εύχαΡlOτιακή»
χρονικης άποχης τροφης

=

καθορισμός
προ της θ.

Μεταλήψεως, άκαθορίστου είδους (κα
να/ν ΜΗ' Καρθ.) 164(123), 184, 185,

(136, 137), 190
- δηθεν κατάργησις!
181,
188, 197, 198, 202, 251, 257
Ν ηοτεία « μέθης
παρανομωτέρα»!
159
(118)
.
Νηστείας συνεχους άπαίτησις; (!) 27(2.5),
197
Νηστεία είς «άτελεϊς» 203
Νηστείας

(217)

Μετάνοια

=

Ν έοι ( 01)
εύσεβέστεροι 265 (213)
Νηστεία νενομοθετημένη 49, 157, 181,

(116), 157-159' 161, 126, (120)
«'Ορθοδόξων ό

άτε

τρόπος

έξιλεώσεως

225

Μνημόσυνα Κυριακων 39, 51(51)
Μνημόσυνον αιρεnκοϋ Πατριάοχου
θηναγόρου) 111, 195, 218, 225
Μυστηρίου παράδοσις 18
Μυστηρίου σπουδαιότης
Μυστηρίου τέλεσις 22

22

(' Α

=

Νόμου και Προφητων πλήρωμα
Σ.θ.
Μετάληψις και προς πλησίον άγάπη 241

ΟίκουμενικΟς θρόνος 39
Οίκουμενισμοϋ αϊρεσις 39(40),

136( 106),
218, 227, 235, (186), 256(202), 264
«'Ολεθρία μονομέρεια» 174

'Ολίγοι... και 0Ιύ το πληθος έστι το σω
ζόμενον 264 (211 )
«'Ομολογία πίστεως» 42(45), 181 (130),

261(205), 265(214)
1.'36, 139, 140

:Ομολογία Μογίλα

'Ιασίου

133, 134,
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'Ορθοδοξία 40(40)

«'Ορθόδοξοι όμολογίαι»

133, (102, 103,
104), 134--136, 138, 143; 145, 147,
160
'Ορθόδοξοι ΤοπικαlΣύνοδοι 133(102)
'Ορθόδοξος όμολογία 50

έκκλησιολογιιαΊ Τόποθέτησις

'Ορθόδοξος

103(76)
'Ορθόδοξος Παράδοσις 208
'Ορθοδόξου συνεπείας άπώλεια

.
235 (186)

Ούνίται

137 (107)
19(13)
«Παλαιoημερoλoγίται~ 40(40), 45,111
(83), 113, 158, 219(171), 268
«Πανδαισία» «Ξεφάντωμα» ( ι) 49, 68,
191
llanJ.Ki) καινοτομία 134
Παπικοι 107, 108, 263
Παπικου θεολόγου κρίσις
268

(σύγχρονος) Μυστηριακη

268

Παράδοσις

άληθης 24, 40, 51( 51 ) ~ 57,
59' 60, 65, 66, 172, 180, 184
Παραδόσεις άνθρώπιναι 216(217), 233,
(183)
.
«Παραδόσεις»
27(24), 137(107),. 216'
(167)
Παραδόσεως προσβολη 164 (123), 218
Παραδόσεως άθέτησις και καινοτομία 172
(126)
Παρακαταθήκη τιμία 50

Παρανόησις σκοπου και ορου θείας Λει
του ργίας 114 (87) , 126
Παράνομος κατάργησις δικαιώματος προσ
όδου 192, 193(148)

Παραποίησις έννοίας φρονήματος Άγίου
Παράστασις
του

186 ( 138 )

(θεατρική)

Μυστηρίου

της

έστι ή έπιτέλεσις
θ.

Εύχαριστίας;

182, 183(133)
221

(25), 30(32), 49, 52, 74, 75, 89, 104,
139, 180, 184, 188, 192, 252
Προσελεύσεως χρόνος (καιρός) 33, (34),
104, 202
Προσέλευσις
«όσάκις»
βουλώμεθα
201,
202
Προσέλευσις άδιόριστος 28, 73, 74, 75,
221, 226. 252, 254
Προσέλευσις έν Σαββάτψ 52, 114, 164
(123), 170, 171, 197
Προσελεύσεως άποκλεισμος έκ «τεχνιτων
έμποδίων», ητοι άπαίτησις «δΙOΡlOμένης~
νηστείας 169, 193

Προσελεύσεως

άξιότης

(ώς

κριτήριον)

242

Προσέλευσις. άτελων 243 (192)
Προσελεύσεως προετοιμασία 50(50),

65,
74, 128, 164, (123), 172(126), 175,
181, 186

Προσελεύσεως
Προετοιμασία
άναγκαία
και άπαραίτητος πασιν άνεξαιρέτως 186,

251
Προσελεύσεως προετοιμασία 'Ιερέων - Ά
γιορειτων 164, 253
Προσελεύσεως προετοιμασία έν KυριαKιf)

181,

Λειτουργίας

Προσηλυτισμον ησκουν οΙ αγιοι Πατέρες;

(!) 225, 226
διδασκαλία

Πατριαρχείον

49 (50), 60, 62, 71,

. Ιεροσολύμων 171 (125)

Πατριαρχικη έγκύκλιος 1920 136 (106)
Πατριαρχικαι έγκύκλιοι - άποφάσεις (Σιγ
γίλια) 73, 172 (126), 251, 264, 255,

257

«Παύλειος -

Πατερική»

δοκιμασία' 87

(61), 138, 202, 251
«Πειθαρχείν δεί θεΨ ... » 217(168)
Περιτομη 19 (13)
Πίστεως προσδοκία 40 (40) .
και σατανικη

άπείθεια~ και αϊρε

252

«Πλάνη και αϊρεσις --Οντως»

Πλειοψηφία

(211)

156, 246

185, 186(138)

75

σις

Προηγιασμένη θεία Λειτουργία

Προσέλευσις παντος του Ί ερατείου και
«παντος του λαου κατα. τάξιν» 23
Προσέλευσις έλευθέρα Kαl άκώλυτος 2f>

Προσελεύσεως προετοιμασία διάφορος

104

«Πλάνη

186,

164

Παρρησία «άνένδOToς~ 219,
Πασχάλιος όμνος 17(4)
«Πασχάλιος» χαρακτηρ θ.

Πατερικη

239

187(138)

«Παγκόσμιον σκάνδαλον»

Νικοδήμου

Πράξις της 'Εκκλησίας ή Σ. θ.' Μετάλη

«Προαιρεnκη ή θεία Μετάληψις» Ι!!

Π. Διαθήκης τελετουργία

διαβίωσις

60, 65, 75, 172(126), 175, 188, 193
(149). 195, 254
ΠνευμαΤIΚOν fYUllra 192
Πνευματικη κατάπτωσις 70
ΠνευματικιΊ ένηλικίωσις 181, 188, 193
(149)
ψις

36
Ούσία θείας Εύχαριστίας 104(76)

Παραδειγματικη

τες:!>, . «γογγύζοντες»,' «αντιλέγοντες» και
.οϋτω σκανδαλίζοντες 254, 255
Πνευματικου 'Ιερέως θέμα 50(50),

=

263,

Πόθος Ιερος 20 (15)
Ποίοι οΙ οντως «ταράσσοντες», «πλανων

58, 225

Προσκαλουντες, άποδιώκουν ψευδόμενοι!

193
Προσφορα δώρων δεκτη μόνον παρα δυ
νάμεων κοινωνησαι 121
Προσφυγη είς 'Ιεραν Κοινότητα
Προσωποληψία 215
Προτεστάνται 1:34--263
Πρωτατον 36, 218
Πρώτη 'Εκκλησία 20, 22, 2~3
πρωτοι Χριστιανοl 20

Πρωτοπλάστων έξορία
Σάββατον 'Ιουδαίων
Σ κανδαλιζόμενοι 44,

72

«ΕΙς και ή άλήθεια»

Προσηλυnσμου όΡlOμος

71-73

17

20(13)
45, (48), (50), 61,
65, 66, 110, 189 (140), 213, 214, 215,
(167), 219, 220, 225, 226, 264
«Σκανδαλίζουσα» άλήθεια 228
Σκανδάλου εννοια Kαl χαρακτηρισμΟς 213
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Σκανδάλου Cιδlαφoρία και

καταφρόνησις

216(168), 217, 218, (169), 221,227
Σκανδάλου άποφυγη 217
Σ κανδαλισμου αίτιοι 69 (53), 54-56, 70/
91, 147, 189(140), 207, 218, 225, 255,
256
Σκοπος Θ. Λειτουργίας και πλήρωοις αύ
του 28(50), 56, 72, 75, 95(68) 96, 101

(72), (73), 103(74), 104, 108, 120,
122, 125, 183(134), 184, 267
Σταυρωτων ομοιος ό μη μετέχων... 125
Σταυρικη Θυσία του Κυρίου 123(93), 124
Σ τρατωνισμος προοελεύσεως κατα παρά
βασιν 'Ιερων Κανόνων 44
Στυλος και έδραίωμα 'Ορθοδοξίας = Οί
Ίεροι Κανόνες 217
Συμπροσευχη μετ' έτεροδόξων 147 (113)
Συμμετοχη Θείας Eύxαρlστlας 71, 72, 109

Συμ61βασnκη προσπάθεια Παπα-Γερασίμου

«τα 'Άγια τοϊς Άγίolς~

240, (189)

/

207/ 208, ( 159) ,

Τάξις «μη δυναμένων μεταλα6εϊν»

88

Τελειότης άδύνατος Χωρις συνεχους Θεί

·

ας Μεταλήψεως

241

Τράπεζα Μυστικη -- θεία 17(4),
Τράπεζα Βασιλικη 104(77)
«Tριήμερoν~ 35, 44, 45, 47, 56,

23, 129

64-69,
71, 78, 107, 148, 167(124), 168--170,
· (125), 172, (126), 173, 174, 186(138),
· 194, 195, 197, 218, 231, 233
Τρισύνθετον 202, 207
ΤΡοποποίηmς Κανονικών Διατάξεων 147
(113)
Τυrnκα διαφόρων Μονων 30
Τυmκον Μονης Στουδίου 28
Tυrnκoν
;ι.
'Αγίου Σά66α 162 ( 120)
· 163, (122)
τυπος θυσίας 17 (4)

49, 50
Συμπέρασμα κακόπιστον Ε.Ε.

188, 189,

190
Συμπέρασμα άναληθες και άνιοτόρητον
Ε.Ε. 209
Συνειδος καθαρον 202, 254
Συνέπειαι - Καρποί!, έrn60λης τριημέ
ρου 169, 171/ 172, 174
Συνεχης η συχνη θεία Κοινωνία 73, 86,

109, 133, 135( 105), 137, 139, 143/ 185
(138), 209, 216, 246, 252, 256, 266
Σ υνεχως

προοερχομένων

προετοιμασίαl

27(25)/ 197/ 198
Συνήθεια κακΙι

='

άπόβλητος 235 ( 185)
39, 118, 148, 201
59
6ελnωθεϊσα 44
άνηκανονlκη 33, 34, 56/ 59,

Συνήθεια κακίστη
Συνήθεια καλη 56,

Συνήθεια
Συνήθεια

268

Συνήθεια άγία «Kεxαριτωμένη~ 26, 198
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«'Υποτύπωσις» 'ΑΥ.

'Αθανασίου έν

"Αθω

28(25), 30(28)
«Ύπoτύπωmς~ 'Αγ.
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κλησίας προσκαλουμένων

ΨευδΟΟ1ΚουμενικΙι
δος 136(106)

πο

'Εκ

254, 257

Πανορθόδοξος
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